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الرؤيا؟سفرهوما

إلّا،عامّبشكلٍيوحنّا،القدّيسرؤياسفرعننعرفُلاإنّنا

،<Cataclysmesواالكوارث J>>،وسائلفيأحيانًاالمستخدمة

فكرةإلىتنتميالتيالمسيحيّةالشيعبهتبشّروما،الإعلام

لكلّخصبًامصدرًاالسفرهذاصارشديد،بإيجاز"الألفيّة".

أنّهكماالثوريَّةللحركاتومصدرًا،القاتمةالِمستقبليّةالتأويلات

للتاريخ.مستلِبةبقراءاتٍيوحي

يجهلقددينيّةصورعلى-الرؤياسفرخلالمن-نتعرّف

الملتحفة"المرأة"الحمل"،:مصدرهاهوالسفرهذاأنّالكثيرون

وتحتالقمرهلالفوقالواقعة،بالنجوموالمحاطة،بالشمس

تنّين".أووحشقدميها

رأسهويعلوالقتالأدواتحاملَاميخائيلالملاكصورةكذلك

سهميخترقهالوحشرِجلَيْهوتحت،المحاربينرأسغطاء

إمبراطور.هيئةعلىأوطفولتهفي.المسيحوصورة.الملاك

اللقبوهذاالدجّال!"،"المسيحعنالكتاباتبقضوتطالعنا

يزال!ولاأُطلقكماو"ستالين"،و"هتلر""نابليون"علىأُطلققد

وصغارًا.كبارًاغيرهمكثيروعلىالبابواتعلى

هذاعلىتدورالتيوالرواياتالحكاياتذلكلى!أضفْ

وهي"،الأخيرة"الدينونةمنهاستلهمتالتيواللوحاتالسفر،
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يوحناالقدّيسرؤياسفرفيكتابيّةدراسة

وكلّوالعرّافاتللعرّافينمَنجَمإنّه:والتحذيراتبالويلاتتوحي

.والخرافاتالسرّيّةالباطنيّةوالدياناتالرواياتمحبّي

سفرمصدرهاكانوالأساطيروالتأويلاتالتصوّراتهذهإنّ

مألوفًاوكانصحيحًا.بعضهايكونقدوإنيوحنّا،القدّيسرؤيا

بللا،والغربأوربّافيالعشرينالقرنفيالخمسينيّاتحتّى

ووحْيًابنويّةكلماتبصفتهاالأولىالكنيسةجذورَتغذّيكانت

اللّه.من

المقدّسالكتابعلومتزدهرأنقبلحينهافيمقبولةوكانت

بمالهاعلاقةلاأشياءيتخيّلونمصرفييَزالونولا.الحديثة

خلالمنالمستقبلقراءةخاصّةويفسّرونها،السفر،هذافيجاء

منالمستوروكشفللتكهُّنال!خصبةمادّةوجعلهاالرموز،

القيامة.ويوم،تاريخيّةأحداث

وأاللّه"من"وحي:تعنيApocalypseرؤياكلمةأنّوالحقيقة

الكوارثإعلانالمؤلّفهدففليس.Revelationكشف

فيدائمًايحدثعمّاالكشفولكن،الحاضرةأوالمستقبليّة

جليًّاسيظهروالذي"،والمستقبلوالحاضر"الماضيالبشرتاريخ

بصفتهالفعليّاللّهحضورعنالكشفأي:الأزمنةآخرفي

"المذبوح"الحملإلّاالمخلّصهذاوليس.للإنسانمخلصُّا

بصفتهالظاهرضعفهمنبالرغمالذيالمسيحيسوع:المجروح

منتصر.صامدواقففهو"المذبوح"،الحمل

الرؤيا،سفرزمنهفيكُتبالذي"العدوانيّ"العالموجهففي

المسيحكانمخلّصَها،حبّهايخمدبدأالتيالكنيسةقلبوفي

زمنفيوالحقيقيّ"،الحيّ،الأمين"الشاهدهووقامماتالذي

الشرّقوىسيطرةمنوبالرغمالشرّ.قوىفيهتسودكانت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرؤيا؟سفرهوما

لأنّه،المبينالنصرإلىالأمينالشاهدهذابناسارَ،الظاهرة

ومطلق.نهائيّبشكلالشرّهزموقيامتهبموته

يحملولكنّه،قاسٍنبويّكلامهويوحنّاالقدّيسرؤياسفرإنّ

بلوفرديًّا،رومنسيًّاحُلمًاالرجاءوليسرجاء،رسالةطيّاتهفي

الإيمانمعركةفيالمنهمكونالمسيحيّونيجدفيه،كنسيّإيمان

كلّمنبالرغمالرجاء،فييعيشونيجعلانهماللذَيْنوالزادالقوّةَ

تواجههم.التيالمهالك

خصوصًاكُتبالذيالسفرهذايغمرجبّارًاإيمانَاإنّ

وأالاستشهادوطأةتحت،مضطربزمنفيعاشوالمسيحيّين

مصدرالسفرهذازالوما...الرومانيّللإمبراطورالسجود

الواحدالقرنفينعيشهاالتيالعصيبةالظروففيقويّإيمان

والعشرين.

هذافيسنجدهاعنهانبحثأنعليناالتيالإيمانيّةالنفحةإن

وأالفنسةأوالعلميّةالقراءاتكلّفينجدهاممّاأكثرالسفر،

اللّه.روحمنتخلوالتيوالسياسيّةالاجتماعيّةأوالدينيّة
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الرؤياسفرتدوينتاريخ

ديمتيانُسالرومانيّالإمبراطورعصرفييوحنّارؤياسفركتب

هذاكانالعصر،شهاداتوبحسب.ميلادي59ّالعامحوالى

بعدالإمبراطوريّةعصورأحلكمنعصرهبأنّمعروفًاالإمبراطور

الإمبراطوروهذا.الأوّلالمسيحيّينعدوّالطاغيةنيرونعصر

مُبَرْمَجبشكلالمسيحيّيناضطهد،نيرونبعدالثانيالرومانيّ

ومكرّر.

سلطةوبينبينهمستمرّصراععصركلّهديمتيانسعصرأنّكما

الرومانئةالمدنمندوبوفيهمبماالرومانيّ،الشيوخمجلس

مثيللاقسوةتحرّكهودمويًّا،طاغيةكانلقد.المقاطعاتوحُكّام

فإنّ،غفيرةجموعَاالسيفحدّفيهمنفذالذينكانوإذالها.

التيالكبرىالعالْلاتمنالتخلّصفيرغبتهإلىيرجعالسبب

مصدزاكانفَيكلّليمحو،الشيوخمجلسإلىتنتميكانت

تهديدَيبغيكانمَنوكلّالمستبدّة،الشخصيّةسلطتهلتهديد

ديموقراطيّ.مسمّىأيّتحت،عرشه

ابنمنتخلّصكيفنذكرأنيكفي،نقولهماعلىوللتدليل

وقدكليمِنْس"،"فلافيوسواسمهمسيحيًّاوكانشخصيًّا،عمّه

بتهمةقنصلًا،تعيينَهتلاالذياليومفيعليهالإعدامحكمأصدر

إلىفنفاها،زوجتهمعنفسهالشيءوفعلالإلحاد"،"جريمة

التفسيرفخّفينقعألّاوعلينا.نفسهللسببنائيةجزيرة
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يوحنّاالقدّيسروْياسفرفيكتابيّةدراسة

فالقضيّةالدجّال"،"المسيحبأنّهديمتيانسيصفالذيالأسطوريّ

السياسيّين.خصومهمنالتخلّصأرادكونهتتعدّىلا
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السباعيّةالرؤياسفربُنية

-7

v.'-22ا2،السبعالرسائل

ا-6.17،الستّةالأختامفَضّ

.81،السابعالختمفَضّ

.7-812،الأربعةالأبواقرؤى-أ

.2ا-ا،9والسادسةالخامسةالأبواقرؤيا-ب

.ا-219،السادسالبوقرؤيا-خ

1.:15-118السابعللبوقالسابعةالرؤيا-د

02.:ا-2:14السبعالعلامات

السبعالغضبلكؤوسالسبعالرؤى

.:ها-17:91بابللسقوطالسبعالرؤى

.أ-22:ها:91العالملنهايةالسبعالرؤى

الرؤياسفرفيالرقميّةالرموزتفسير

مرّة54يتكرّر"الكمال".عنالرقمهذايعبّر7ُ:الرقمأهمّيّة

كلّفيفقطمرّة33يتردّدحينفييوحنّا.القدّيسرؤياسفرفي

.الأخرىالجديدالعهدكتابات

ويمثّل3رقمالأوّل:مهمَّيْنرقمَيْنعلىيحتوي7والرقم

ويرمز4والرقم،القدسوالروحوالابنالآب،الأقدسالثالوث

.والغربوالشرؤاوالجنوبالشمال:المسكونةأركالطأربعةإلى
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يوحنّاالقذيسرؤياسفرفيكتابيّةدراسة12

3تكهـرارهوفي.الشيطانلدى""النقصرمزفيمثّل6الرقمأمّا

السلطةوحشتةص!الىنيرونالطاغيةالشيطانإلىيرمزمرّات

الرومانية.

نضعألنمحاولةهوالسُباعثةالبنيةهذهمنلِهمّناماإنّ

بعضتتخلّلهاالبنيةوهذه.الرؤيالسفروأساسيُّاواضحَافخطّطًا

مختلفهَ.مصادرمنالمؤلّفاستخدمهاالتيالنصوص

للكنائسالديناميكيّعظاتهإنذارعلىويتمحورالرؤياسفريبدأ

أنفسنانرى،السبعالكنائسبمخاطبةالبدايةهذهبعد.السبع

المصافّهذاففيالإلهيّة.الحضرةيخمنماكلّفينخوض

.أختامبسبعةمختومَاالسرّيكونالإلهيّ

ينقلالذياللّهطريقمنالاَخربعدواحدَاالأختامففنيتمّ

فيبقيتوالتي،لديهالموجودةالمعرفةفشيئًاشيئَاإليناالاَلهةُ

الرؤيا.سفرالمؤلّف،مختومةالسرّحكم

تصرخالأبواقتبدأالأسرار،هذهتلكعنالكشفهذابعد

فتعلن؟ذلكوتخطره،الملكأمامالعامّالتجمّعضرورةلتعلن

.حدثبعدحدثًاوقاطعةخطيرةأحداثًا

والإحاطةمعرفتهامنننتقل،الأحداثهذهعنالإعلانوبعد

وغيرحاسمةأحداثتجريفالآن:الأفعالمجالإلىبهاعلمًا

للنقض.قابلة

بينتدورالتيالمعركةفداحةَلناالسبعالعلاماتُوتكشفُ

ورمزيّة.اللّهوسلطةالشيطانسلطةوأبعادَها:وقوّتَيْنسلطتَنْ

فكأس"مقدّس"،هوماكلّمجالفينلجتجعلناالكؤوس

نإيحدّدوالذي.نفسهالوقتفياللعنةكأسهيوالشركةالخمر
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13السباعيّةالرؤياسفربُنية

الله،معكُنّافإن.باللّهعلاقتناهولعنةكأسأوبركةكأسكانت

التيالكأسُتصبحالتيالأوثاننعبدكنّاوإن،بركةكأستصبح

لعنة.كأسَأيدينافي

لاالذينعلىالردّهيالسبعالغضبكؤوسفإنّوهنا،

فيؤدي،اللعنةكؤوسفييشاركونبل،اللّهعبادةفييشتركون

الوثنيّين.دينونةإلىذلك

يُعادخلالهمنأدبيّ،سردمجرّدليسالأحداثتتابُعإنّ

ثمّةولكن.مختلفةصورتحتمرّاتسبعنفسهاالرسالةتكرار

المتتالية.الأحداثعنالإعلانصيرورةفيوديناميكيّةتدرّج

السبع،الرؤىتليهاالسبعللكنائسالسبعةالإنذاراتفإنّ

حجمَتجسّدالتيالسبعالعلاماتثمّ،السبعةوالأحداث

بالرؤىوتنتهيالسبعالعقوباتثمّ،الهائلالمأسَويّةالكوارث

السبعالرؤىهذاتليالشرّ.علىالنهائيّالقضاءتعلنالتيالسبع

وولادته.الجديدالعالممجيءتصفالتي

لاالرؤيا،سفرإليناينقلهاالتيالرسالةفهمنستطيعوحتّى

الوقتفيوالمتداخلةالمتتاليةالسباعيّاتهذهبينالفصليمكننا

منوتأخذدفعةَ،تليهاالتيالسباعيّةَتعطيسباعيّةفكلّ.نفسه

تسبقها.التيالسباعيّة

الرؤيا؟سفريتحدّثرجاءأيّعن

خصبَامناخًاوفّرتالرؤيويّة،السفرلغةَأنّفيشكّلا

مفسِّريعقولمخيّلةفيالكامنةالرغباتعنوللتعبيرللتأويلات

روحيًّا،بتأويلهاقامواالمفسّرينبعضأنّكمانصوصها،

كانتإن:يقولونإنّهمأيْ)اللتعزية"،نصوصاجعلَهاوبعضهم
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1fيوحنّاالقدّيسرؤياسفرفيكتابئةدراسة

ماعلىالأمورستكونفغدًا،اليومملائمبشكلتسيرلاالأمور

.يُرام

الأشياءبأنّانطباعأيّيعطيلاالرؤياسفرفإنّ،الحقيقةوفي

مبنيًّامطلقًارجاءفلا،أفضلبشكلتسيرأو،يرامماعلىتسير

الموتيواجهالرجاءفيه،بالعكسبل.المستقبلفيانتصارعلى

الرجاءمثلالرؤيا،فسفر.نفسهالسفركتابةزمنفيالحياةباسم

فيأوالسماءفييدورواقعأمامإنّنا.النهايةمنيبدأ،المسيحيّ

حاضرنافيمدفونوهو.والاَنهناالرجاءولكنّ،المستقبل

.وجودهعلاماتتمييزونستطيع،الوجوديّالتاريخيّ

ليعطييُكتبلمالرؤياسفرفإنّ،وواضحصريحوبشكل

الرجاءبأنّليشهدكُتبلقدرجاءَ.المضطهدينالمسيحيّين

ليسإذًافهو.الأولىالمسيحيّةالجماعةفيوبقوّةفعلًا،موجود

ليُظهركُتب.بالعكسبل،المضطربينالمسيحيّينلتعزيةكتابًا

وجرأتهم.الشرّيرديمتيانسعصرفيالمسيحيّينتحدّيمدى

التيالبشارةإنّها،ضلالمنالعالمإليهوصلماوجهوفي

حاضرالملكوتأنّتشهد،العالميعيشهالذيالغليانمنبالرغم

يقصّالرؤياسفروكاتب.الحنطةحبّةمثلينموولكنبقوّة،

هذا:9-25)1(.االرؤيافىوفعّاليّتهالمتجسّدالرجاءحركةعلينا

.المضطربالعالمهو

كنتُ،يسوعفيوالثباتوالملكوتالشدّةفييشارككمالذييوحناأخاكم،"أنا)1(

،الرثيومالروحفاختطفني،يسوعوشهادةاللهكلمةلأجلبَطصُ!جزيرةَفي

وابعثكتابفيفاكتبهتراهما:يقولالبوقكصوتجهيزاصوتاخلفيفسمعتُ

واللاذقيّة".وفيلَدِلْفيةوسرديسوتياطيرةبرغامُمىفيالنيالسبعالكناشإلىبه

ذهبمنمناورسبعالتفاتيفيفرأيت،يخاطبنيالذيالصوتإلىلاْنظرفالتفتُ

بزنّارصدرهوشدّقدَميهإلىينزلثوبًالبسوقد،لإنساناابنيشبهماالمناوروبين

=وعيناه،كالثلج،الأبيضكالصوفأبيَضَيْنوشعرهرأسهوكان.ذهبمن
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15السباعيّةالرؤياسفربُنية

بمحبّتهمالمملوئينالمسيحيّينتدفعالتيالحياةبفضلوذلك

خطيرًاكانمهماوالتحدّيالمنازلةقبولإلىالمسيح

معالقيامةسبيلفي،سواهوليسالاستشهادإنّه...ومخيفًا.

المسيح.

آسيافيالسبعبالكنائسالخاصّةالسهجالرسائل

:نقاطسبعفيالسفر،لماهيّةوشرحبمدخلالرؤياسفريبدأ

اللّه.منوحيإنّه:العنوان-ا

المسيح.يسوعشخصفياللّههوالوحيمصدر-2

المسيحيّينمن"الكلمة"خُدّام:الوحيهذاإليهمالمرسل-3

والفعليّالحيّاللّهوجودعلىشهادةأنفسهميبذلونالذين

واقعهمءفي

.الملاكبواسطةيوحنّاهو:الكاتب-4

فيالمشاركينإلىمباشرةموجّهةبتطويبةالمقدّمةوتنتهي-5

هذهوللسامعينللقارئ"طوبىإفخارستيّ"."احتفال

".الكلمات

فياللّهأوّلهم،الأشخاصمنسلسلةعبرالوحيهذايصلنا

مياهكصوتوصوته،أتّونبنارمُنقّىخالصبنُحاسٍأشبهورجلاهالنار،=كلَهب

الحدَّين،مرهفسيفخرجفمهومن،كواكبسبعةاليمنىيدهوفي.غزيرة

قدميهعندارتميتُرأيتهفلمّا.شروقهاأبهىفيتُضيءُكالشمسووجهه

كنتُوالآخِر.الأوّلأنا،تخفْلا:وقالعليَّاليُمنىيدهفوضع،كالمَيت

فاكتب.الأمواتومثوىالموتمفاتيحعندي.الدهورأبدحيئوهاءنذاميتًا

التيالسبعةالكواكبسرّأمّا.ذلكبعدسيحدثُوماالاَنهوما،رأيتما

ملائكةهيالسبعةالكواكبفإنّ،السبعالذهبومَناوريمينيفيرأيتها

".السبعالكتاسْ!هيالسبعوالمناور،السبعالكنائس
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فياللهيمثّل؟الوحيهذامصدروهوالمسيحيسوعشخص

فيبمّراءتهيقوممايوحنّاعلىيُملي"ملاكَالماالمسيحيسوع

خدمةويحتويالآننسمّيهكماالقدّاس:الإفخارستيّالاحتفال

والمزمور.والإنجيلالرسالةقراءةخلالمنالكلمة

لأنّنالسعادتنا؟مصدرَاوكتابتهالرؤياسفرقراءةفينجدلماذا

فينحنبلميكانيكيّ،بشكلأحداثهنتابعالذيالزمنفيلسنا

الذيالفعليّاللّهحضور،بركةَالمملوءبالحضورفيهانتميّزلحظة

منجرعةويعطينالحياتنا،حيُّامعنىالمتتابعةالأحداثيُعطىِ

.الاحتفالهذالدىالخلاصيّالبُعدحيثالعميقالرجاء

السبعالكنائسإلىاللّهمنوالبركةَالسلاميوجّهالبدايةفمنذ

الكنيسة-تاريخفيموقعهامنبالرغمتمثّلوالتيآسيا،فيالتي

وفي،المسكونةأركانكلّفيالجامعةالكنيسةَ-الأوّل""القرن

أنّالرؤياسفرمقدّمهّفيالأدبيئالنوعُيُظهركلّها.التاريخعصور

واللّه.عليهملتُقرأ،معيّنينأشخاصإلىموجّهةرسالةكلّهالسفر

هو:يهوههو،ومكانزمانكلّفيالكائن"هوبأنّهإليهيشار

البشر،نحنأجلنامنوالآنهناالحاضرهوهو.الذي

1(.وسيكونكائنالآنوهوكانكما.بهالمؤمنينالمسيحيّين

آخرحتّىمعهالمسيرةنكملأنعليناولكنمؤكّد.فوجوده

بمرافقةاللّهقبلمنمكلّفالقدسالروحأنّكما.الأزمنة

الكنائس.وكلّالكنيسة

بكرهوالفصحيّ"،"سرّهزاويةمنيسوعالرسالةتقدّم

واحد.آنفيوالربّالشهيدوهو،الأمواتبينمنالقائمين

الاحتفالحاضريجميعيجيبهذا،الرسالةقارئإعلانأمام

والمجد".القوّة"له:قائلينالإفخارستيّ
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الحملتسبّحتارة،الكورالترانيمالليترجيّالاحتفالويتخلّل

تضمّأعضاؤهانحنالتي"الكهنة"مملكةإنّ.ربوبيّتهتُعلنوتارة

ونعلن.وختامهالخلاصتاريخمصدراللّهإلىوتهليلهاتسبيحها

والياء.الألفوهوالتاريخهذاهدفهوأنّه

السبع،اَسيابكنائسالخاصّةالسبعالرساثللقراءةالرؤيةتمقدُ

قراءةوتتمّ،الجامعةبالكنيسةعلاقتهفي"الإنسان"ابنرؤيةوهي

الفصح.بعيدالاحتفاليومالفصحيّ،اليومفيهذهالرسائل

سبعةشيءكلّقبليرونالقارئصوتمصدرينظرونوالذين

يرمزالذيالشمعدانوهذا.السبعالكنائسإلىترمزشمعدانات

ا-ها)2(.:!ازكرياسفرفيرؤيةمنمأخوذالسبعالكنائسإلى

يتحدّثالتيالليترجيّةالأدواتمنمستوحاةنفسهاالرؤيةهذه

."ز31-25:45في:الخروجسفرعنها

أنت)ماذا:ليوقال.نومهمنيوقَطكرجلوأيقظنيمعيالمتكفمالملاكُ)ورجع)2(

وعليها،رأسهاعلىوخَرانها،ذهبكلّهابمَنارةفإذا،نظرتُإني9:فقلت؟!راءٍ

زيتونتان،منهاوبالقرب.رأسهاعلىالتيللسرُجألسنةوسبعةسُرُجسبعة

للمَلاكوقلتُوتكلّمتُإ.يسارهعنوا،خرىالخزّانيمينعنإحداهما

لي:وقالمعيالمتكلّمالمَلاكفأجابسئدي؟"يا،هذه"ما:معيالمتكلْم

كلمةهذه9:قائلَاوكَفمنيفأجابسيّديإ.يالا:فقلتهذه؟!ماتعلمةألا

ما.القؤاترلتقال،بروحيبل،بالقوّةولابالقدرةلا:قانلَازرُبّابلإلىالرقي

الزاوبة،حجروسيخرجسهلَا.تصبحزَرُبّابلأمام؟العظيمالجبلأتهاأنت

ألسّشاقدزرُبّابلِيداقائلَا:إليّالرفيكلمةوكانتعليهإ.نعمةٌنعمةٌ:فيهتف

الذيفمَن.إليكمأرسلنيالقؤاترثأنّفتعلم،ستتضانهفيداه،البيتهذ)

زرُئابل.بيدالقِضديرحجرويرَونسيفرحونإنّهم؟الصغيرةالأموريومازدرى

كفهاإ.الأرضفيالجائلةالربّعيونسبعهيهذه

وساقها،وقاعدتهاهيتصنعهامُطَزقذهبمن،خالصذهبمنمنارةًإواصنع)3(

منمتفرّعةشُعَبستولتكن.منهاجزءًاوازهارهاوبراعًمهاأكمامهاوتكون

جانبها=منالمنارةشعبوثلاثالأوّلجانبهامنالمنارةشعبثلاث:جانبَيها
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فيجاءكماالسبعةالفروعذيالشمعدانبيننخلطألّاوعلينا

واحدكلّالقائمةالسبعةالشمعداناتوبين،الخروجسفر

ولكنّمواقعها،تغييريمكنوالتي،السبعالكنائسوهي،بمفردهِ

المسيح.هوويجمعهابينهايوحّدالذي

ومجيئهمجدهفيالمسيحإلينافتقدّم"الإنسان"ابنرؤيةأمّا

كما"الإنسان"ابنلرؤيةمسيحئةقراءةهيالرؤيةهذه.النهاليّ

.او.7بفصلَيئالنبيّدانيالسفرفيجاءت

نرىبينماالعصر،ذلكفيالوثنيّةبالطقوسومقارنةً

الطوبمثل-بالنارالمحروقالطينمنرِجْلانولهالإمبراطور

"الإنسان"ابنرِجْلَينجدفإنّنا-الأننسمّيهكماالأحمر

ساجدًايخرّعليهيوحنّانظريقعوعندماالبرونز،منمصنوعتَيْن

أمّا.الربّرؤيته:الرهيبللواقعمُعدمبللاميت،وكأنّه

تحقّقالتياليدهذهاليُمنى،بيدهليرفعهإليهيدهفيمدّالمسيح

كلماتهوترافقوتحرسُها.السبعالكنائسوتساندالخلاص

الكتابفيإلهيّظهوركلّفييحدثكماالكلاسيكيّةالتشجيعيّة

جنباتكلّفيتتردّدالتيوكلمتهليوحنّا،يدهتفعلهما،المقدّس

تخف"."لاالمقدّسالكثاب

لوزيّةأكماموثلائة،وزهرةببرعمالأولىالشُعبةفيلوزيَّهأكماموثلاثهْ،-الآخر

منالمتمرّعةالشعبللستّيكونوكذلك،وزهرةببرعمالاْخرىالشعبةفي

تحتبرعم.وزهرهاببراعمهالوزئةأكمامأربعةالمنارةفيوتكون.المنارة

يكونخريَينالا4الشعبتَينتحتوبرعممنها،جزءايكونالاْوليينالشعبتَين

وشعبهابراعمهاوتكون.المنارةمنالمتفرّعةالشعبللستّكذا.منهاجزءًا

سبعةَسُرُجَهاواصنع.خالصذهبمنمُطرّقةواحدةقطعةكلّهامنها،جزءَا

ذهبمنومنافضهامَقاصّهاويكون.وجههاجهةعلىوئضاءعاليةًواجعلها

فانظرْ.الآنيهْهذهجميعمنالمنارةتصنعخالصذهبمنبقنطار.خالص

إ.الجبلفيلكَيعرضالذيالمثالعلىواصنعْ
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تربطالتيالإيمانيّةالصلةإنّإذ،الخوفيسبّبمايوجدفلا

النهاليّالهدفمسبقًاتحدّد"،الإنسان"ابنمنبقربهالمسيحيّ

الموتسيواجه،سيّدهمثالعلى،الذيالمسيحيّالشعبلدى

قراءةتسبقالتيالمعرفةهيهذهوحقًّا".أمينًا"شاهدًابصفته

السبع.الرسائل

السبعالكنائس

كنائسإلىالرسائلتُوجّهأنالمرءيتوقّعأنالطبيعيّمن

كنيسةمثل،الصغرىآسيافيوفاعليّةوعددَاشهرةًأوسح

مدينةمنبالقربتقعاناللتَيْن"هيرابوليس"كنيسةأو"قولسّي"

4Laodiceّلأسباب،كنائسبسبعنفسهحدّدالمؤلّفولكن

فينسبيًّاالتأثيرقليلةرعايامدنَمرّةبعدمرّةمعهويُدخِلنا.رمزيّة

الآسيويّ.الإقليمأطراف

شكلهافإنّجدًّا،شخصيّةصفةلهاالرسائلأنّمنوبالرغم

وخاتمة:كتابأوعظةثمّ،المُرسلعنوانفيهاموحّد،الأدبيئ

للسَمَعأذُنانله"مَننفسها:بالجملةالسبعالرسائلوتنتهي

فليسمعْ".

منقدرٌلدينايتوافرأنيجب،الرسائلهذهمضمونولفهم

فيها.المسيحيّةالجماعاتحياةظروفتحتالمعرفة

الرؤياسفرفيهكُتبالذيالعصرفيالسبعالكنائسوضع

ا-أفسُس

المزدهرةوتجارتها،هيراقليطمثلبمفكّريهاأفسسإشتهرت

إلهة"أرطاميس"الإلهةومعبدالإستراتيجيّ،الجغرافيّوموقعها
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العظيمةبمبانيهااشتهرتكماجدًّا.عظيممعبدوهو،الخصب

شيءوهذا.متفرّجألف25يسَعُمسرحفيهاكانإذوعمارتها،

الحاليّ.بعصرنامقارنةَجدًّافخم

معبدًالهبنىقدوالإله"السيّد"ديمتيانُسالإمبراطورأنّكما

أفسُس.فيميلاديّة()59بسنواتالرؤباسفركتابةقبلخاصُّا

مسيحيّوأمّا.المدينةفيكبيرةيهوديّهجاليةذلكجانبإلى

فالعهد.إيمانهمعلىوالغيرةالنشاطغايةفيفكانواأفسس

هذهمنمهمّةمسحيّةشخصيّةعشرةثلاثأسماءيقدّمالجديد

فاقتشهرةأخذتوقد.هناكمزدهرةكانتفالكنيسة.الكنيسة

الأمّالكنيسةكانتوالتيالوقتذلكفيأورشليمكنيسةشهرة

محلّهاوحلّت،ميلاديّة75العامالأورشليميّالهيكلخرابحتّى

أفسس.كنيسة

المسيحوضعهاوقد،أفسسكنيسةالر،ياسفرفيونرى

ودورهاالرسوليّةغيرتهابسببالسُباعيّالشمعدانفيالأولى

أماموبقظتهاوالاضطهاد،المكارةعلىوصبرهاالتبشيريّ،

الوثنيّوناعتبرهاالتيالمدينةهذهفيالكذبةوالأنبياءالنيقولاويّين

المقدّسة.مدينتَهم

أنّهاهوفالمخزى،مزدهرةأفسسكنيسةكانتإذاحتّىولكن

4)4(.2:الرؤيا:الأوّلحُبّهافقدت

الأوّلحبّهاإلىتعودبأنالإنذارالملاحظةبهذهويلحق

الحبّعبادةتعتنق)شيعةلنيقولاوّيينفخّفيتقعلاحتّىويقظتها،

هي:بمكافأةويعدهاقصيرةعظةعليهايلقىِثمّ(،والخصوبة

تركتَهإ.قدالأوّلحُبَّكَأنهوعليكَمأخذىولكن9ّ)4(
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إشارةوهي.الحياةشجرةثمارمنفيهاتأكلوليمةفيالمشاركة

المدينة.فيالوثنيّونيقدّسهاالتيالمقدّسةأرطاميسشجرةإلى

عدنجنّةلشجرةتذكيرهيالحياةشجرة،المسيحيّةالناحيةومن

الرؤياسفرفيالمباشرالشجرةهذهمعنىأمّا.التكوينسفرفي

والذي،المسيحعليهسُمّرالذيالصليبشجرةثمارهيفهو:

الذيالحُبّهذاوالحُبّ؟الحياةَالإنسانَالمسيحُأعطىبفضله

تتراجعبهافإذاعليها،لوملالدرجةالغيورةأفسسكنيسةبهأحبّ

بحُبّ.حبًّاالمسيحومبادلتهاغيرتهاعنقليلًا

الحاليّةأزمير،سميرنمدينة2-

مدينةتارةتنا/فسإنهاالبحر.إقليمعلىالثانيالميناءوهي

سكنها،أورشليمسقوطفمنذ.برجاممدينةأخرىوتارة،أفسس

أنّهانذكرأنيفوتناولااليهود.المهاجرينمنمهمّةمجموعات

.الشهيرةالإلياذةصاحبلهوميرسموطنًاكانت

هؤلاءاليهود،منفمضطهدونسميرنفيالمسيحيّونأمّا

شعبًابصفتهمدعوتَهمونسوا،كرامتهممنتجرّدواالذيناليهود

".الشيطانب"مجمعالرؤياسفروصفهمولهذا.الأممبهتتبارك

بإيمانهاوالأمانةالفقرتعانيالكنيسةفإنّالاضطهاد،منوبالرغم

.الأمواتبينمنالقائمبالمسيح

لرومانفسهاسميرنمدينةأمانةإلّايضاهيهالاالأمانةوهذه

يجعلهاأنسميرنكنيسةويكفي.الوثنيّةالإمبراطوريّةعاصمة

موتًا.تخشىلاالموتعلىالمنتصربالمسيحإيمانُها

برجامكنيسة3-

علىمبنيّةإستراتيجيّةمدينةولكنّها،ساحليّةبرجاممدينةليست
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قويّةعاصمةكانتالبحرَ.الموازيةالسهولفوقمتر355مسافة

كانتالتيالمدينةهذه.كيليكيةإلىكابادوكيةمنتمتدّلمملكة

بلادفيوأنطاكيةمصر،فيالإسكندريّةمدينةتنافسبالبشرتعجّ

الجلدلرقائقبئصديرها)مشهورةتجاريّةمدينةوهي.الشام

،(Papyrusالبرديوردتىعنالاستغناءمنذللكتابةالمخصّص

الفخمة.وعمارتهاالفكر،ورجال،والثقافة،بالفنونوتشتهر

الإلهلرؤيةالشرقيّونالحجّاجيؤمّهمزارًاكانتأنّهاذلكعلىزدْ

Esculape،المخلّصزوسوالإلهZeus- Sauveur،أثيناهـاله

-Athenaالمنتصر La Victoire،وكانت.ديونيزوسالإلهكذلك

.سميرنمدينةفييتمّكانمثلمًاالباطنيّةالأسرارجماعاتانتشرت

تياتيركنيسة-4

فيهالها.شهرةولابالسكّانمكتظّة،صغيرةشرقيّةمدينة

وكانت،أرجوانوتاجرةسكّانهاإحدىاليديا،نسيجصناعة

إلىمعهوتذهبالرسولبولسيدعلىتعتمدأنقبلفيهاتسكن

((.4()ْ:16الرسل)اعمالفيلبّي

أطولوصلهمولكن،قليلونالمدينةهذهفيوالمسيحيّون

والمسيح،السبعالكنائسبينالرئيمسيّالمركزويحتلّون،رسالة

عندالفاتروالحبّاللّه.ابنَبصفتهمباشرةإليهمنفسهيقدّم

كماتياتير.فيالصغيرةالكنيسةهذهعندحدثماهوالأفسسيّين

النيقولاوّيينعندالسرّيّةالطقوسذاتالباطنيّةالدياناتإغراءأنّ

عندهم.مفعولهيبيّن

والشيوخالرسُلأصدرهاالتيالقراراتيبقغانهمالمدنفيمُرورهماعندأكانا)5(

بحِفظها".ويوصيانهم،أورشليمفيالذين
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،بلعامشيعةَالروحيّينالوارثينالنيقولاويّونهؤلاءيظهرولا

إيزابيلالوثنيّةالملكةعائلةمنينحدرونفهم،ذلكمنأكثربل

وهذا18-.2)6(.ملوكافيإيليّاالنبيّوإيّاهاتصادمالتي

يَدَعُونتياتيرمسيحيّيأنّكما.سيّئبللامقبولغيرالاسم

النبوّة،المدّعيةSibillinsالمستقبليّةالنبوءاتمنيُستغلّونأنفسَهم

)الروْياشيطانيّهومابكلّإلّاتوحيأنيمكنلاأنّها2منبالرغم

المسيحُيهبَهملن،الموتاحتّىأوفياءيبقونالذينكلّفإنّ

يأ:الأممعلىالحكمفيسيُشركهمبل،وحسبالملكوت

درجاتأقصىوهو،الاَبمنأُعطِيَهالذيسلطانهفيسيشركهم

التمجيد.

فهي"،الأخرىالنجومعن"المختلفة،الصبحنجمةأمّا

فيالمسيحإلىترمزإنّها.الفجرقبلتنطفئولاإشعاعًا،أضعف

الخليقة.فجر

سارديسكنيسة5-

)056-كريزوسكمَلِكِهامضىمافيغنيّةكانتقلعة

هذهدخلمنالرومانيّالعصرفيعاشتوقد.(.ق.م546

هيكلمثلوالعظيمةالقديمةالأثريّةأطلالهاظلّفي،القلعة

مربّع.مترآلافخمسةإلىمساحتهتصلالذيأرطاميسالإلهة

فيولكنّهاحيّةبأنّهاتتظاهركانتفيهاالمسيحيّةالجماعةفإنّ

ميتة.الحقيقة

إيلتافتقدّم،الكَرمَلجبلإلىالأنبياءوجمعَإسرائيلبنيجميعإلىأحآبإفأرسل)6(

إ.الشعبكلّإلى
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يوحنّاالقدّيسرؤياسفرفيكتابيّةدراسة24

موتهامنيوقظهاأنيستطيعفقطالأمواتبينمنالقائمإنّ

فيهاالمسيحيّينحياة.الخامدةالحياةمنتبقّىمافيهاوبحيي

نفسهاتجدَلاحتّىتسهرأنمنهاومطلوب.اللّهنظرفيخاوية

.مُزرٍشكلفيالمسيحأمامفجأة

شاركوافيهاإيمانهمعلىحافظواالذينالقلائلوالمسيحيّون

يومعنهمدافعَوهوالبيضاء،الثيابفلبسوا،مجدهالمسيح

الدينونة.

فيلادلفياكنيسة6-

تتعرّضولكنّهاخصب،سهلفيكائنةصغيرةمدينةفيلادلفيا

شرقيّإله،(Janus)جانوسللإلهمعبدفيها.للزَلازِلمستمرّبشكل

الذيالإلههوجانوسأنّكمامحأ(،janicule)نفسهاروماتبنّته

وأ)جانواريوس.الاَتيةالجديدةالسنةويفتتحُانتهتالتيالسنةينهي

الخطابفي(الأبوابحارسأيضًاهويناير.بشهرنسمّيهما

لهاكلماتنجدالمدينةهذهفيالمسيحيّينالسكّانإلىالموجّه

الثباتإلىإشارةوهي،الأعمدة،الأبواب،بالمفاتيحعلاقة

أورشليم"أبواب"فتحهوالكلماتبهذهوالمقصود.والهيكل

فيلادلفيا:لكنيسةالمسيحويقول.اللّهعندمنالسماءمنالنازلة

"كيففيلادلفياكنيسةيضطهدونالذيناليهودفيهيرىيومسيأتي

بنبوءاتالخاصّالثقافيّالإطارفيجاءكما9(:)آية"أحببتكوكم

6:4)8(.وه:14)7(45فصلفيالنبيّأشعيا

إليكيعبرونالقامةالطوالسبأوأهلكوشوتجارةمصرسَعيُ:الرثقال"هكذا)7(

إليكويتضرّعوناْمامكويرتمونبالقيودويعبرونوراكيسيرون.لكويكونون

عدَم".والآلهةآخر،إلهفيوليسفيكَاللّهُإنّما:قائلين

من-بنوك.إليكواْتوااجتمعواكفهموانظريحولكماإلىعينيكِ"إرفعي)8(
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"ويسجدونمايومًاسيأتونأنفسهماليهودهؤلاءأنّيعنيهذا

اللّه".ويعبدون9()آيةللّه

v-لاودِكيةدينةم

إلىالماليّبنشاطهامشهورة،صغيرةإقليميّةعاصمةهي

المتخصّصةالطبّيّةوبأكاديميّتها،الأخرىالتجاريّةالأنشطةجانب

محلّيُّادواءٌكانتالشهيرةاللاودكيّةوالقطرة.العيونبأمراض

معروفًا.

إنّهم.حارّينولاباردينليسوفهمالمدينةهذهمسيحيّوأمّا

مريضة.كنيسةٌبهاتُعرَفُالتيالحرارةدرجةوهي"فاترون"

يشعُر"الأمينالحيّ"الشاهدنفسهالمسيحُموقفها،فبسبب

.بالمرض

تثيرأنّهاوالحقيقةغنيّة،أنّهاهناكالمسيحيّةالجماعةفتعتقد

الإيمانففي.الخجلتثيروعاريةعمياء،هزيلةوهيالرثاء

حنانإنّ،رؤيتهاووضوحالمفقودةوكرامتهاغناهافقطبالمسيح

أؤدّبهم"..أحبُّهم..من"إنّ:يقولإذضعفًا،ليسالمسيح

يأتيوهو.كلّهاالأبوابمفاتيحيملكالذي،قدرتهتعالتفهو،

يطلبفقيرًا،له.يفتحمَنمنتظراالبابعلىيقفوديعًا،

الامتيازاتله.السماويّالمنّلديهأنّمنالرغمعلى،الطعام

اللّه.منالمقرّبينبهايَعِدُالتي

السبعالكنائسرسائلعلىمنهبدّلاتعليق

جدًّاوالشخصيّةالطويلةالرسالةهذهنهايةفي

الوَرْك".علىيُحمَلنوبناتكيأتون=بعيد

الخاصّة
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التهديدعنكثيرًايُتَحدَّثلاأنهنلاحظ،السبعبالكنائس

داخليّةمشاكلأمامفنحنالمسيحيّين،الرومانيّبالاضطهاد

اضطهادعلىالمشاكلهذهوتدور.الرسالةتبرزهاللكنائس

ماأمّا.بالمسيحالمؤمنينالنيقولاويّينوإغراء،المسيحيّيناليهود

الأهمّيّة.متفاوتةاضطهاداتعنفسيتحدّثالخطابيلي

الكنيسةأنّسابقًاوصفهاتمّالتيالكنسيِّةالموأقفتنوّعُيبئنُ

فقدانإلىتميلالاضطهاد،تحتتقعلاوحينماالكثير.تعاني

الإشكاليّةإنّ.هويّتهاتُفقِدهاالتيالإغراءاتمقاومةعلىالقدرة

معلّمَها.ومحبّتهاإيمانهاحيويّةمدىهيالرسائلهذهفيالبارزة

بقوّة"والفاعل"الحاضرالمسيحهوالرسالةفييتحدّثفالذي

إيمانهافيوالثباتالاستقامةعلىويحثّهاكنيستهيُحبّفهوفيها،

وفي.نفسهالوقتفيصدقةوطالبَقاضِيًانفسهيقدّموهو،به

الذيالغنىكلّلأنّ،مختلفةبصورةنفسهيقدّمرسالةكلّبداية

واحدةبطريقةيظهرَأنيمكنلابالمسيحالإيمانيحمله

للمؤمنين.

غنىيُظهرالرسائلهذهفيالمسيحألقابتنوّعأنّكما

القرنمطلعفيوعُمقَها،المسيحيّةالجماعةفيالكريستولوجيا

هذهتطيعالتيوالغنيّةالمهمّةالموضوعاتفمن.الأوّلالميلاديّ

نذكرالرؤيا،بسفرالرسائلهذهفيالكريستولوجيّةالمقاربات

"الحَمَل".موضوع
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السماءتفتح:

السبعةوالأخلَامالحَفلرؤية

يوحنّا،القدّيسرؤيافيالرابعالفصلبدايةمنذاللهجةتتغيّر

أنفسنافنرى.أخرىمرّةاللّهمنالمبادرةوتأتي،تنفتحفالسماء

بالتغيّراتالخاصّةالنبويّةوالرؤىالسمائيّةالليترجيافيمشتركين

الربّ.يوم"العظيم"اليومَتسبقالتيوالتحوّلات

الذي"السيّد"بصفتهيسوعنرى،ونهايتهالرؤياسفربدايةففي

الألقابوكلّالرؤيا.سفرإليهايتوجّهالتيالكنيسةبهتحتفي

الكنائسقلبفيوفاعلحاضرالمسيحأنّلناتُظهرالمسيحانيّة

سبعةاليُمنىبيدهيُمسك.الإنسانابنفهو"القوّة"،شكلتحت

كلامه.والنهايةالبدايةفهو،شمعداناتبينويسير،كواكب

أنّهكما.الملتهبةالشُعلةتشبهانوعيناه.الحدَّيْنذيكالسيف

داود.بمفتاحوبمسك،أرواحسبعةيمتلك

العبدفهو"موته"،منالنابعةالقوّةإلّاقوّةأيّللمسيحليس

النبيّأشعيافيجاءكماالذيوهو،المذبوحالحمَلالمتألّم،

الذبح.إلىقيد53:7،

سبعوله،السبعةالقرونيحملفهو،النقيضعلىولكن

.الأمواتبينمنأقامهاللّهلأنّ،أعين

البشر،يدعلىصلبهخلالمن"القوّة"،فيالاَبشريكفهو

YV
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فسلطةللموبت".فريسةًابنهيتركلم"الذيالآببفضلوقيامته

إليهامرموزٌالقدسالروحوقوّة،قرونبسبعةإليهامرموزٌالآب

11.أعيُنبسبع

الكتابإلىمنجذبالرائييوحنّا،السماويّةالليترجياهذهفي

.أختامبسبعةالموسوم

الأدبفيكلاسيكيّموضوع"الكثاب"موضوعأنّومعروف

الوقاالمختارينأسماءفيهالحياةكنابفمثلًا.اليهوديّالرؤيويّ

12()1(.:25)الرؤياالبشرأعمالفيهالأعمالوكتاب25(،:15

الشعب.لدىحرفيُّاتُفهمكانتالمصوَّرَةاللوحةهذهإنّ

مجرىعلىاللّهسيطرةعنبالفعليحدّثناالأسماءوكتاب

الشرّأنّظهرومهمامخطّط،لديهفاللّهالتاريخيّة،الأحداث

ولا.يخيبلنمسيحيّينبصفتنارجاءنافإنّالخير،علىينتصر

الأحوالمنحالبأيّاللّهيحرّكهاعرائسمجرّدأنّناذلكيعني

!!الأزلمنذمبرمجالتاريخوأنّ

الرؤيا"كتاب"فتحيستطيعالذيالشخصهوالاَنيهمّناما

5:ا-3)2(.

الوقتفي،الكتابهذافتحوششطيعيستحقّشخصانججدهل

كتاثوفُتِحَ،كتبٌوفُتحت.العرشأمامقائمينوصغارَاكبارًاالأموات"ورأيتُ)1(

قدرعلى.الكتبفيدُؤنلماوفقَاالأمواتُفحوكم،الحياةسفرهوآخر

الاْزل.منذومحدّدمدوّنالبشريّةتاريخحيثالسماءكتابثمّ"،أعمالهم

مختومًا،والخارجالداخلمنمخطوطَاكتابًاالعرشعلىالجالسبيمين"ورأيتُ)2(

الكتابلفتحأهلهو"مَن:صوتهبأعلىيناديقويُّاملاكَاورأيتُ.أختامبسبعة

نأالأرضتحتولاالاْرضفيولاالسماءفيأحداستطاعفما؟"أختامهوفضّ

فيهإ.ماينظرأنولاالكتابيفتح
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عناللّهفيهسيكشفالذيالوقتهذاشيء؟كلّفيهسيتمّالذي

ومستقبله.وحاضرهبماضيهالبشرتاريخَتصوّره

العهدكتاببأنّهالمختومالكتابتعرّفالمسيحيّةالتقاليدإنّ

هوفالمسيح.المسيحهوفتحهيستطيعالذيوالوحيد،القديم

بحسبيهوذاسبطمنوهوا(.:11)أشعياداودجذعمنفرع

وهو94:ا-18)3(،تكوينفيلابنهيعقوببهانطقالتيالبركة

القديم.العهدفيالأنبياءعنهتحدّثالذيالمنتظر""المسيح

العالم.فيالعائشينالبشرمصيرمعرفةومفتاحالكتبمفتاحوهو

لغة،وكلّعِرقكلّمنالبشر.كلّالثمينبدمهاشترىالذيوهو

اللّه.إلىليردّهم،أمّةوكلّلونوكلّ

()rا!تام.!حقفيلكميكونبمانبِتكم1"إجتمعوا:وقالبنيهيعقوبدعا"ثم

بِكريأنت،رأوبين.أبيكمإسرائيلإلىأصغوايعقوببنيياوأصغواإجتمعوا

لنكالماء:فُرتَالعِر،فيفاضل،الشموخفيفاضلْ.رُجولتيوأؤلقؤتي

ولاويشمعون.عليئفراشيدنّستحيئمذأبيكمضجععلوتلأنّكتفضل

لاجماعتهما!الىنفسيتدخلهلامجلسهما.عنفآلاتسيوفهماأخوان

ملعونثيراناعقَراهواهماوفيأناشاقتلاسخطهمافيلأنّهماقلبيينضمّ

فيوأبدّدهمايعقوبفيأقسّمهما.قاسِلأنّهوغضبهماشديدف!نّهسخطهما

بنولكيسجدأعدانكرقبةعلىيدكأخوتكيحمدإتاكيهوذا،.إسرانيل

لأسد5Lوربضَجثمَ.بنيّياصعدتَالافتراسمنأسدشبليهوذا.أبيك

بينمنالقيادةعصاولايهوذامنالصولجانيزوللا3يُقيمهذافمَنواللَبُؤة

وبأفضلجحشهبالجفنةرابط.الشعوبوتطيعهصاحبهايأتيأنإلىقدميه

منظلمةأشذعيناه.ثوبهالعنبوبدملباسهبالخمرغسَل.حمارتهابنكرمبما

السفنومَتنيسكنالبحارسواحلزبولون.اللبنمنبياضاأشدّأسنانهالخمر

الزرائببينرابضالعودصلبحماريسّاكر.صيدونجوارفيوحدودهيركب

للسخرةوصارللحملكتفهفأحنىأروعهاماوالأرضأجودهاماالراحةرأىوقد

الطريقعلىثُعبانًادانٌيكون.إسرائيلأسباطكأحدلقومهيحكمدانٌعبذا.

الوراء.إلىالراكبفيسقطالفرسعرقوبيلسع.السببلعلىوقرناءَ

ربّإ.ياانتظرتُخلاصك
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الليترجياقلبإلىبنايلِجانو"الحمَل"الكتاب"))موضوعيإنّ

الكتابتكريمفينشتركالليترجياهذهففيالإفخارستيّة.

سلّمَالذيباسمنحتفلنفسهالوقتوفيالاحتفاليّ،المقدّس

خطايانا".لمغفرةالعهد"دمعلينارشّوالذي.لأجلناحياته

بعرش"وإذا:2)4(:4الرؤيافيالسماويّ""العرشرمزأمّا

فهوواحدٌ"،جلسقدالعرشوعلىالسماء،فينُصبقد

إليهاوالذيبها.الإحاطةيمكنلاالتياللّهعظمةعنيحدّثنا

علىيوجدفلامرّات(،)ثلاث"قدّوس"بكلمةالتسبيحيتوجّه

نأتستطيعثمينحجر"بريق"أو"لون"أو"نور"أيّالإطلاق

اللّه.عظمةسرّ،الكونيّةالسرّهذاعظمةعنتعبّر

والقصرقصر،فيأنفسنافنحن،اللّهعرشصورةتبيّنهوكما

ثيائالابسين،الشيوخمن)24ِ(شيخَاوعشرينبأربعةِمحاط

إلىيرمزونوهمأيضًا.عروشهمعلىوجالسينبيضاء،

التيوالعشرينالأربعةالشيوخمجموعةخلالمنالإنسانيّة،

إلىيرمزونأيضًا)24:9(.النبيّموسىمعسيناءجبلصعدت

بأشعياالسمالىّ""العرشرؤيافيجاءكما،الزمانآخرإسرائيل

24.3:

يرمزونكما،الكاتدرائيّةأبوابعلىمنحوتيننراهمماوغالبًا

بطريركًا.عشروالاثنيرسو،عشرالاثنَيئإلىالمسيحيّهالرؤيةفي

أمّاسيناء.جبلفيحدثكمااللّهبتجلّيوالرعدالبردتىيذكّرنا

القديم."الكون"علمبحسب،السماويّةالقبّةفيمثّلالبلّوربحر

خلقه.الذيالكونفوقكرسيّهعلىيجلسُواللّه

لِوقته".الروحُ"فاقتطفَني)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


31السبعةوالأختامالحمَلرؤية:تفتحالسماء

منمأخوذووصفهامجتمعينكائناتبأربعةمحاطاللّهوعرش

5حزقيالسفر : Iا)6(.:6يشعيارؤياومن(،)ْا

هيئةعلىوالثالثثور،هيئةعلىوالثانيأسذايشبهفالأوّل

نسر.هيئةعلىوالرابع،إنسان

يرافقكانحينمايهوهعربةحملتالتيالأربعةالكائناتإنّها

بابل.فيالسبيإلىاليهوديّالشعب

الأربعةبالإنجيليّينربطهمفقداللاحقالمسيحيّالتقليدأمّا

الأربعة:المعمورةأركانفيالمسيحرسالةيحملونالذين

بالأسد.إليهيُرمَزمرقص-

.بالملاكإليهيُرمزمتّى-

بالثور.إليهيُرمزلوقا-

بالنسر.إليهيُرمزويوحنّا-

الليترجياإلىيرجعاناللذَيْن"و"الحمل""الكتابإلىوبالإضافة

ا)7(،:8-ا4الرؤيا:منها،إفخارستيّةأناشيدأربعةثمّة،الفصحيّة

)5(

)6(

)7(

ذواتالحيواناتبجانبالاْرضعلىواحدبدولابٍفإذا،الحيواناتافنظرتُ

".الأربعةالوجوه

رفغ،عالٍعرشعلىجالسَاالسيّدرأيتُعُزِّيّا،الملكفيهاماتالتيالسنة"في

".الهيكلتملأوأذياله

داخلها،ومنحولهامنبالعيونرُصِّعَتأجنحةستّةالأربعةالاْحياءمن"ولكل

الذيالقديرالإلهالربّقدّوسقذوس"قدّوس:وليلَانهارًاتقولتنفكّلاوهي

إلىوالشكروالإكرامالتمجيدالاْحياءُرَفعتوكلّما".وسيأتيكائنوهوكان

شيخاوالعشرونالأربعةيجثوالدهور،أبدَالحيّإلى،العرشعلىالجالس

علىويلقونالدهور،أبدللحيّويسجدون،العرشعلىالجالسأمام

المجدتناللأنإلهنا،الربّأيّها،أهل:"أنتويقولونالعرشأمامأكاليلهم

وخُلِقَت".كانتوبمشيئتككلّهاشياءالاًخلقتلاْنّك،والقدرةوالإكرام
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.(9)21:41رؤيالا،(A)51-9؟5لرؤياا

أحداثتسقمَالذيوالحملاللّهوتمجّدترتفعالأناشيدوهذه

البشريّالتاريخ

حيثالكتابفتحنتائجإلّاهيفمااللاحقةالمشاهدأمّا

.الأحداثتدريجيًّاتظهر

كان"ماسيعلنالأن.الكلمةبمعنَيالرؤيويّةالرسالةتظهرهنا

نهاية.الرؤيويّالأدبيّالنوعبحسبسيحدثومامحجوبَا"،

الربّ"فقال:الخروجسفرفيحدثمانمطعلى،الأزمنة

)الخروج""الشعبيُطلِقأنوأبىفرعونقلبثقل"قد:لموسى

1 :4 vثلاثمراحلفيستتمّالأشياءهذها(؟:3()91ْو.

مصر.فيالعشرالضربات-1

.فرعونجيشوغرقالبحرعبور-2

سيناء.جبلمنالاقتراب-3

الآتي:فسنرىيوحنّاالقدّيسنرؤياسفرفيأمّا

.الكوارث-ا

العقابإنزال!يلحقهما،الحملوانتصارالكنيسةخلاص-2

المسيحيّين،تضطهدالتيالأممعلىوالقضاءبابلعلى

السماء.منأورشليمنزول!-3

9()Aوتفضَالكتابتأخذلأنأهل"أنتَ:فيقولونجديذانثيدْايرتلونوكانوا

وشعبٍولسانٍقبيلةكلمنأناسًابدمكلثهوافتديتذُبحتَلاْنّك،أختامه

"إ.الأرضعلىسيملكونوكهنةمملكةلإلهنامنهموجعلتَ،وأقة

فتُقاتُ،مكانهاإلى،البزتةإلىبهمالتطيرالكبيرالعُقابجناحَيالمرأةُإفاعطيت19ِ(

الحئةإ.منمامنفي،وقتونصفووقتينوقتاهناك

يعقوبلاَلتقولإكذاقانلَا:الجبلمنالربّفناداه،اللهإلىموسى"وصعد)01(

إ.إسرائيلبنيونخبر
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الأربعةالأختامفتح

الفرسانفنرى،العالمنهايةبدايةَتفتتِحُالأربعةالأختامإِنّ

1/7:9)11(.حبقّوقسفرمنمستعارةوصفاتهمكلّ؟الأربعة

الأربعةالكائناتتناديهمحينماالأربعةالفرسانهؤلاءيظهر

راجع؟المسيحهوهلالمنتصر"،"الفارسعنالمرءويتساءل

،Archerهيئةعلىسيظهرالذياللّهأوا-13)12(،ا:91الرؤيا

الفرسانفإنّ،الأحوالكلّفيولكن؟الكوارثمسلسلويبدأ

العالم.لدينونةالربّمجيءِعنمعبّرةبصورةيمثّلونالأربعة

مننسمع3،كدا!ءَاالكوارثفيهتجريالذيالوقتوفي

وهي.".سيّد.يامتى"إلىالشهداء":"استغاثةالهيكلأسفل

المزامير.تلاوةفيمألوفةعبارة

يسيلكانالذيالذبائحدميشبهالمذبحأسفلالشهداءودم

منهمالمختارونأمّا.والمحرقاتالذبائحتُقدَّمحيثالمذبحمن

منوبالرغم،الخلاصإلىيرمزالذيالأبيضاللباسفيتقبّلون

إنّأيضًا.بالصبريتذرّعواأنفعليهمبالأمانالإحساش!هذا

اليومهذايأتيوحتّى،التاريخنهايةافيإلّاتحدثلناللّهدينونة

11()13(.6:الرؤيا)الشهداءمنكثيرسيسقط

)11(

)12(

)13(

منوأسرعُالنمرمنأخفّوخيلها.وتشامُخهاحفهايبرزومنهاهانلةمرهوبةٌ"إتها

المنقضكالعقابويطيرونبعيدمنويزحفونيَثبونوفرسانهاالمساءفيالذئاب

الأسرىنجيجمعونالثرقإلىمتّجهةووجوههمللعنفكفهميأتون.للافتراس

.Iلرملكا

وبالعدل،الصادقالأمينفارسهيُدعىأبيضفرسٌ!اذا،مفتوحةالسماءإور(يتُ

مامكتوباسمله،كثيرةأكاليلرأسهوعلى،الناركلهبعيناه.ويحاربيقضي

إ.اللهكلمهواسمه،بالدممخضئارداءويلبس.هوإلّايعرفأحدمن

أ.مثلهمسيُقتلونالذينوإخوتهمأصحابهمعدديتئمأن"إلى
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العظيمةبالأهواليذكّرنانراه،السادسالختميفضّوحين

متّىمثلالأناجيلفيجاءتكماالأزمنةنهايةعلاماتوهي

القمر،واحمرار،الشمسواحتجاب،زلازل:إلخ..24:92.

.النجوموتساقط

القومكبارسواء،الفزعمنتئنّبكاملهاالإنسانيّةإنّ

.الزوالفيآخذعالمفيعبيدًاأمأحرارًا،صغارهم

أو

عليهاتتوقّفبلحظاتفيتميّزالسابعالختمفضّانتظارأمّا

Intermedeبارالليترجيا liturgiqueا-7()14(.:17)الرؤ-لا

تُسكن،الأربعةالعالمبأركانالعاصفةتهدألحظةففي

اللّه،يقيمحيث،الشرقفيالموجودوالملاك.الريحالملائكة

علىبالنارمحفورةعلامةليضعالحيّ"اللّه"ختم"يديهفي"يحمل

الرؤيا:اللّهمن"مختارون"أنّهمعلامةوهى،المختارينجبهة

.)15(7:2

W

15(

ارِكَ،"تعال:ليوقال،السبعةالأكوابأصحابالسبعةالملائكةأحدفجاء9

،الأرضملوكزنىبها.الغزيرةالمياهجانبعلىالقائمةالمشفرةالبغيّدينونة

امرأةًفرأيتُ،البزثةإلىبالروحفحملنيبغائهاإ.زمرةمنالأرضأهلوسكر

.قرونوعشرةرؤوسسبعةله،تجديفبأسماءمُغَشّىقرمزفيوحشيىعلىراكبة

واللؤلؤ،الكريموالحجربالذهبمتحلّيةَوقرمزا،أرجوانَالابسةالمرأةوكانت

مكتوباسمجبينهاوعلى،بغائهاونجاساتبالقبائحممتلئةذهبمنكأسبيدها

سَكْرىالمرأةورأيتُ.وقبائحهاايأرضبغاياأمّ،العظيمةبابلوالاسم:سرّفيه

ليفقال.العجبأشذروْيتهامنفعجبتُ.يسوعشهداءديمومنالقدّيسيندممن

صاحب،يحملهاالذيوالوحقالمرأةسرّلكَسأقولإني3عجبتلم9:الملاك

"!.العشرةوالقرونالسبعةالرؤوس

جهيربصوتفنادى،الحيئاللهختمومعهالمشرقمنيطلعأخذملاكًا"ورأيتُ

والبحرإ.بالبرّالضررينزلواأنإليهموُكِلَالذينالأربعةالملائكةَ
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علامةجباههمعلىدلّهالجاحدونالرؤيا،سفرنهايةوفي

هـ2()16(.:91)الرؤيا""الوحش

يرمزوهوألفًا.وأربعونوأربعةمائةفهوالمختارينعددأمّا

:عددهتحديدالصعبمنعظيمجمع؟كاملةقبيلةعشرةاثنتَئيإلى

الاثنَيئالأسباطمنالصدّيقونإنّهم0015.ك!12ك!قبيلة12

شعبأيضًاإليهمويضاف.القديمالعهدعنهميتحدّثالذينعشر

".واللغاتوالأعراقالأمم"كلّمنالمؤلَّفالجديدالعهد

الخارجيّ)الهلاكالعظيمالاختبارمنقادمونإنّهم

الحمَلبدمأثوابهمبيّضواأنّهمكماالداخليّة(،والاضطرابات

ا-15:ا)يوحنّا"الصالح"الراعياسمَعليهنُطلقالذي

41 ")(.)o

يشتركانوالراعيفالقطيع"،نفسه"الحمَلبأنّههتاإليهيُشار

،الحياةنبعنحوالخرافسيقودالحملولكنّ.نفسهالمصيرفي

.الجديدةللجَنّةصورةوهي

يحدثلا8:ا()18(،)الرؤياالسابعالختمفضّيبدأوحين

توتّرحدّةمنيزيدالذيالتامّوالسكونالصمتسوىشيءأيّ

بعد.مافيسيحدثلماالسرّيّالطابع

الوحش،أمامبالخوارقأتىالذيالكذّابالنبيّمعهواعتقلالوحث!"فاعتُقل)16(

فيحيُّينك!همافالقيَ.لصورتهوسجدواالوحشسِمَةتلقّواالذينأضلّوبها

متقد،.وكبريتنارمنمستنقع

الأجير،وأفا.الخرافسبيلفينفسهيبذلالصالحوالراعيالصالحالراعياأنا)17(

وهربالخرافتركآتيًاالذئبرأىفاذالهالخراتوليستبراعِليسوهو

أنا.بالخرافيباليلاأجيرٌلأنّهوذلكويبذدها.الخرافالذئبفيخطف

دا.تعرفنيوخرافيخرافيأعرفالصالحالراعي

إ.ساعةنصفنحوسكوتٌالسماءساد،السابعالختمفَضّإولضا)18(
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السماءمنالآتيطالبةًالانتقامتصرخالشهداءدماء

فيالاستشهادينتظرونالمسيحيّةإلىارتدّواالذينالوثنيّينإن

التيفالحكالِات،الحالواقعفيالشهداء.عددفيهتعاظمزمن

حديثًاالمسيحيّةاعتنقواالذينأنّتُخبرُالحينذلكفيانتشرت

مرّةالحياةإلىسيعودماتالذيالطاغيةنيرونبأنقناعةلديهم

ثانيةً.،ءليضطهِدهمأخرى

شائعاتوظهرتبأوروبّا.الوسطىالعصورفيحدثماهذا

الألمانيئالأوّلفريدريكالإمبراطورمجيءعنتتحدّث

cBarberousseالذيذاك"911(،)العامالموتمنوعودته

الألمانيّ.الشعببحقّوقسوتهبدهائهمعروفًاكان

بينمنالقيامةعلامةالأبيضالثوبيلبسونوالشهداء

دمهمأنّالمؤكّدومن.الدممعمودئةتقبّلوانّهمy،الأموات

آلامفييشتركون،بأنفسهموبتضحيتهم"،المذبح"تحتوُضع

لونِتحوّلتمّالحملدمففي.قبلهمشهيدًاماتالذيالمسيح

الاْبيض.إلىثيابهم

سكّانمنلننتقمسنتأخّرمتىإلىالشهداء:احتجاجوأمام

بأعلى"فصاحوا15(:6:)الرؤيادمنا؟يسفكونالذينالأرض

الإنصافتؤخّرالحقّ،القدّوسالسيّدأيّهايا...أصواتهم

تعطيلايوحنّارؤيافإنّالاْرض!"،أهلمنلدمائناوالانتقام

واستشهادسميرنكنيسةباستشهاديعلموالمسيحشافيَا.جوائا

فعلىشهيد،نفسهالمسيحولأنّبرجام.مدينةفيأنتيباس

حاضرةالمعاناةفلحظة.الموتأماميتراجعوالاأنالمسيحيّين

()91(.9.1-:2)الرؤبا:الآن

(A)الذين=افتراءوأعلمُ.غنيئأنّكمعوالفقر،الشذةمنعليهأنتبماعالم"إنّيا
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نأيجبالشهداءوعددمجدّدًا،تعمّالاستشهادوشراسة

تُدمّرسوفروماأنّالمؤلفيُعلنالرؤياسفرنهايةوفي.يكتمل

2(.:6()17ْ)الرؤياالشهداءبدمسكرتلأنّها

عبادتهابسببالمذنبةهيرومالأنيحدثالدماروهذا

يوحنّانظرفي،اللّهعنهويغيب،الحُبّعنهيغيبفعالم.الأصنام

سيرىيسوعيجيءوحينما.زائلمحالةلاعالمهو،الرائي

"بالدم91:13()21(،)الرؤيابدمهمغموسثوبهأنّالجميع

قد".العالمخلاصأجلومن،الكثيرينأجلمنالمسفوك

معهيشتركونولذلك.نفسهالمسيحمعالدمبهذاالشهداءاعتمد

المسيحمشاركينالأرضإلىوسيعودونالسماويّالمجدفي

وجهوعلىالسماويّة"،"أورشليممنإنطلاقًا.العالمعلىسلطانه

رفضهمبسببالذبحإلىسيقواالذينالمسيحيّينفإنّالتأكيد،

ومخلّصهممعلّمهمغرارعلىشهداء،صارواإمبراطورعبادة

يطرحوهذا.الصليبعلىبارّوهوللذبحكالشاةسيقالذي

يتألّموا؟أنالأبرارعلىلماذا..السؤال

فقط.شافيجوابٌلهليسإنسانلكلّالحيويّالسؤالهذاإنّ

وكبدايةمعنَى.والموتالاستشهاديعطيالذيهوالصليب

الراعيبين،وخدّامهالمعلّمبينمشتركمصيرثمّةفإنّه،للإجابة

الذيوالمسيحيّ،العالمخطايايغفرالذياللّهحملبين،وخرافه

ستعانيماتخفْلا.للشياطينمجمعهمبلبيهود،وليسوايهودإنّهم=يقولون

عشرةالثدّةفتلقون،ليمتحنكمالسجنفيمنكميُلقيإبليسانها.الاَلاممن

!.الحياةإكليلفسأعطيك،الموتحتىأمينًاكن.أتام

رؤيتهامنفعجبتُ.يسوعشهداءدمومنالقدّيسيندممنسَكرىالمرأةةورأيت2ُ(0)

."العجبأشذ

أ.اللهكلمهواسمه،بالدممخضئارداءً"ويلبس)21(
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يوحنّاالقذيسرؤياسفرفيكتابيّةدراسة38

الإنسانكرامةمنيحطّمَنكلّضدالحبّ،معركةفييشارك

كمثاله.صورتهعلىاللهخلقهالذي

الروحيّةالمقاومةعلىيحضّسفرهوالرؤياسفرإنّ

نقرأكيفتعلّمناإذاإلّاهذانستخلصأنيمكنولا.الوجوديّة

يحضّسفرإنّهباختصارالتفسير.قواعدتحترمقراءةالسفرهذا

الكراهيةسلطاتأمام،المسيحمثلالاستشهادحتّىالحبّعلى

هوالموتإنّ.الروحدونبالحرفوالتمشكالمالوعبادة

معأفضلحياةثمّةبأنّيؤمنلأنّه،المؤمنلدىالوحيدالسبيل

.الأمواتبينمنالقائمالمذبوحالحمَلالمسيح
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السبعةالأبواق

فالدينونةالمصادر،تعدّدبفعلانكسرهناالأحداثمنطقإنّ

ونشيد،النبيموسىنشيديرنّموناللّهخدّامالظفر"."نشيديوقفها

بيدأنقذاوالحملموسىلأن15:2ّ-4()1(،)الرؤياالحمل

أعدائهم.علىانتصراوهكذا،محقّقهلاكمن،قويّة

"الحملفكرةعلىالخروجسفر"نماذج"أنماطتتغذّى

العبرانيّينأبوابعلىالمرشوشالحملدملأنّالفصحيّ"،

خيمةعنالحديثوهكذا.أنقذهمالذيهومصرالمستعبدين

أمّاالصحراء،فيشعبهوسطاللّهلحضوررمزلأنّها،الشهادة

لاأنّلدرجةاللّه،مجدمنالناتجبالسحابمعبقفهوالهيكل

لامَنلكلّمرعباللّهحضورأنّكما.يدخُلَهأنيستطيعإنسان

أمامه.كالبخورصلاتهتصعد

كؤوسإنّ،الخروجسفرفيالعشرالضرباتمثالوعلى

حينفي،المسكونةكلّإلىمفعولهايصلالأولىالأربعالغضب

كارثةأمامهناإنّنا.العالمثلثمنأكثرتضرّلاالأولىالأبواق

وعددوصورتهالوحشغلبواوالذينبالنار،مختلطبفورمنبحرمثل"ورأيتُ)1(

موسىاللهعبدنثيدويرتّلوناللهكفّاراتيحملونالبلّور،بحرعلىقائميناسمه

وعدلالقديرالإلهالرثأيّهاأعمالكعجيبة"عظيمة:فيقولونالحملونشيد

ربّ؟يايمجّدهولااسمكيخافلانُراهمَن.الأممملكيا،سبلكوحقّ

قدأحكامكلأنأمامكفتسجُدالأممجميعُوستأتي.قذوسوحدكفأنتَ

"".ظهرت
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يوحتاالقدّيسرؤياسفرفيكتابيّةدراسة

مسرحأيضَاهماوالبحروالأرض،كاملةفالمأساة.شاملة

لذا،ولموتِهم"الوحش"علامةجباههمعلىيحملونمَنلمعاناة

.مضطربكلّهالكون

"عرشعلىغضبهكأسيفرغفهوالخامسالملاكأمّا

الملكيّة.مهامّهيمارسوهوهكذاويسبه"الوحش

وهوالفراتنهرعلىغضبهكأسيفرغالسادسوالملاك

*،Paإلىإشارة heالشرقمنالأتيالهلاكمصدرتمثّلالتي.

علىمجدّفينالبشريطلّ،التوبةمنفبدلًاذلك،منوبالرغم

:9()2(.16)الرؤ"دااللهاسم

نصلوهنا.نجسةأرواحًاتُخرجشيطانيّةوحوشثلاثةويخرج

الخاصّالمكانوهيهارماحدون"،"معركةالنهائيّةالمعركةإلى

.وتلاميذهاللّهَالمعاديةالشرّقوىكلّبتجمّع

لمايسهرونللذين"طوبى:متوقّعةغيربطريقةسيأتيالربّولكنّ

فييُنشرفهوالسابعالغضبكاْساْمّا16:15()3(0)الرؤيا

تمّ.لقد.الأخيرالإنذارَويعلنالهواء

النكباتعلىالسلطانلهالذياللهاسمعلىفجذفواشديد،بحزالناس"فاحرق)2(

فيُمخدوهإ.يتوبواولم،هذه

فتُرىعُريانًايسيرلئلأثيابهويحفظيَسْهرللذيفطوبى،كالسارقآتِ"هاءَنذا)3(

.أعَورَتُه
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)13()التنّين(والحيّدةالمرأةرؤلِة

Dragon

التاريخمفهومعلىالفصلهذافيالرؤياسفريركز

سباعئةفيالرؤيةهذهتوضيحويحاوليوحنّا،عندالبشريّ

كالتالي:

1()1(":)12بالشمسالملتحفةالمرأة-ا

)الرؤيا:الناريّالأحمرذاتْاللونالكبيرة-الحيّة2

0(2 )r: II

1()3(.:)13البحرمنيخرجالذيالحيوان-3

r1(.:4)(11)الأرضمنيخرجالذيالحيوان-4

وأربعينوأربعةبمئةومحاطصهيونجبلعلىواقفالحمل-5

(.)ْالمختارينمنألفَا

قدميها،تحتوالقمر،بالشمسملتحفةامرأة:السماءفيعظيمةآيةظهرت)ثمّ)1(

كوكئاإ.عثراثنَيئمنإكليلرأسهاوعلى

،قرونوعثرةرؤوسسبعةلهأشقركبيرتنين:أخرىاَيهالسماءفيوظهرت9)2(

أ.تيجانسبعةرؤوسهوعلى

قرونهوعلى؟قرونوعشرةرؤوسسبعةلهالبحر،منخارجَاوحئا"ورأيتُ)3(

".تجديفاسمُسهjjjوعلىتيجانعثرة

ولكئه،الحمًلبقرتيأشبهقرنانلهوكان،الأرضمنخارخااًخروحشَاإورأيتُ)4(

إ.تنينمثليتكقم

علىكُتبألفًاوأربعرنوأربعةمائةومعهصهيونجبلعلىواقفَاحملَاورأيت9ُ)5(

إ.أبيهواسماسمُهجِباههم

fI
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يوحنّاالقدّيسرؤياسفرفيكتابيّةدراسة42

.الأخيرةالدينونةيعلنونملائكةثلاثة-آ

V-2()6(ا-ه:4)14وثمارُهاالأممدحصا

بالشمسالملتحفةالمرأةا-

بالشمس،ملتحفةامرأةالسماء:فيعظيمةآيةظهرت"ثم

كوكبًا(1.عشراثنَيمنإكليلرأسهاوعلىقدميها،تحتوالقمر

رمزمستخدمًااللّهبمجدمحاطةامرأةبأنّهاأورشليممدينةتوصف

"قومي65:ا...:فصلاشعياسفرفيجاءكما"الشمس"

كذلك".عليكأشرققدالربّومجدوافىقدنوركفإنّاستنيري

1")7(.:5باروكسفرفي

البابليّةالمفرداتيوحنّايستخدمالقمر:فوقواقفةالمرأة

الإلهةعبادةموشّحةمنجديدةمعانيوبعض،القديمةوالفارسيّة

وهيأفسُسمدينةفيخاصّةعبادتهاازدهرتالتيأرطاميس

راسهعلى،إنسانبابنأشبههومَنجالسَاالغمامةوعلىبيضاء،غمامةإورأيتُ)6(

صياحًايصيحآخرملاذالهيكلمنوخرج.مسنونمنجلوبيدهذهبمنإكليل

ساعةجاءتلقدواحصُد،منجلدًأرسل9ْ:الغمامةعلىبالجالسعاليَا

فيمنجلهالغمامةعلىالجالسُفألقى".الأرضحصادنضجفقدالحصاد،

السماء،فيالذيالهيكلمنآخرملاكوخرج.الأرضفحُصدتالأرض

علىسلطانلهآخرملاكالمذبحمنوخرج.مسنونمنجلأيضَاهوومعه

المسنونمنجلك"أرسل:المسنونالمنجلبصاحبعالئاصياخافصاح.النار

فيمنجلَهالملاكُفألقىنضجإ.قدعنبهالأنّ،الأرضكرمعناقيدواقطف

المعصرة،اللهسُخطمعصرةفيالعنبوألقىالأرضكرموقطفالأرض

مدالمعصرةمنفخرج،المدينةخارجفيبالأقدامالمعصرةُفديست،الكبيرة

غلوة".وستمالْةألفمدىعلىالخيللجُمبلغحتّىفارتفع

عندمنالذيالمجدبهاءللأبدوالبسيوالشقاءالحزنثوبأورشليمياإخلعي1)7(

".الله
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43)12()التنّين(والحيّةالمرأةرؤية

هذاإسمعوا:لهم"قالط37:6:التكوينالقمر:بعلامة*!عءحٌ

".رأيتهالذيالحلم

بنيوسفحلمففي.الأمّصفاتمنواحدةًيشكّلُالقمرإنّ

تسجدوالنجوموالقمرالشمسَالحلمفييوسفيرى،يعقوب

القمر،تمثّلزوجتهوراحيل،الشمسيمثّليعقوبأنّبمعنى،له

..النجوميمثّلونوإخوته

يرمزوهوويصغر،يكبرالقمرفإنّ،النجومعبادةإطاروفي

صفةرأسهاعلىتحملوالمرأة،الخبيثةالقِوىإلىأحيانَا

قبيلةعشرةللاثنتَيئكوكبًاعشراثنَيئمنمكوّنوإكليلالانتصار،

رسولَا.عشرالاثنَيئأو،الجديدةإسرائيلفي

فيطفلهاستلدالذيالوقتفيالمرأةتظهرجهة،ومن

الإيرانيّةالأساطيرعالموفي".الألممنتتلوّى"فهي،العالم

الرؤبة،اليهوديّةبالكتاباتالرمزيّةاللغةوفيإلهيّ(،طفل)ولادة

فهووتتألّم"،تتوجّعوهيتلدالتي"المرأةموضوعنجدماكثيرًا

.السياقهذافيالجميعلدىمعروفموضوع

تلدالتيالمرأةعنيتحدّثأشعيانرى،أخرىجهةومن

66:6-8)8(.أشعياشعبًا:

إلىالمرأةفترمزالمسيحيّة،المقدّسالكتابقراءةفيأمّا

العالمإلىالآتيالطفلأمّا.اللّهمدينة،صهيونجبلأوالكنيسة

المسيح.فهوالولادةألمبعد

(A)ُأعداءهيجزيالذيالربّصوتالهيكلمنصوثالمدينةمنجلبة)صوت

مَنذكرًا.وضعتالطَلْقيأخذهاأنقبلولدتتتمخضأنقبل.الانتقام

مأواحديومفيارضقأتُنتَجهذه؟مثلرأىالذيومَنهذابمثلسمعالذي

بَنيها".ولدتحتىتمخّضتإنماصهيونفإنّ؟واحدةمرّةفيامّهٌتولد
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يوحناالقذيسرؤياسفرفيكتابئةدراسة44

المسيحانيّةالمزاميربلُغةالمزامير،سفرفيموصوفٌوالمسيح

منبعصاالشعوبكلّالمراعيإلىسيقود"الذيبأنّهنفسها،

9()11(.:2ومزمورا(7)ْ:2ورؤيا)9(ه:12)الرؤياحديد"

:5()12(،12)مزمور..بالتمجيد.مرتبطالطفلهذاوميلاد

إلىإشارةوهذه،عرشهعلىويجلسالربّيمينعنرُفعفهو

والشزالموتعلىبانتصارهالذيهو،وصعودهالمسيحقيامة

هـابليس.الوحشعلىسيقضي

سفرببدايةتذكّرناالتيالتعابيربعضالرؤياسفرفينجدكما

ولكنالشيطانقوّةستواجهحوّاء"إنّا)13(:3:هالتكوين

".الشيطانعلىنسلهاسينتصر

الرابعالقرنمنذالكنيسةآباءبدأ،السببهذاولِأجل

الليترجيا،طريقمنالكنسيةبلقبالمرأةيلقّبونالميلاديّ،

لا،مضطهدةكنيسةصورةعلىالمراْةالمسيحيّونالفنانونورسم

المسيح.أُمّالعذراء،بمريمالمرأةوحّدوابل

كالنارالحمراءالكبرىالحيّة2-

هذا"ملكالأوّلالعدوّعنبالرمزليعبّرواالفنّانونتبارىلقد

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

حديد.منبعضاالأممجميعيرعىسرفالذيوهوذكَزا،ابنا"فوضعت

إ.عرشهإلىاللهحضرةإلىولدُهاوخُطف

شجرةمنسأطعمهالغالب:للكناضالروحيقرلمافليسمع،أذنانلهكانأمَن

،.اللهفردوسفيالتيالحياة

تحطمهيمأ.خَرافوك!ناءكئرهمحديدمن)بعضا

تزعزعتُ".لأنيمُضايقيئوابتهجَقَويتُأأعليه:عدوّي!فيقول

وأنترأسكِيسحقُفهوونسلهانسلكوبينالمرأةوبينبينكعداوة"وأجعلُ

عَقِبه".تُصيبين
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45)12()التنين(والحتةالمرأةرؤية

قوّةعلىعلامةًقرونوسبعةسسبعةلهوالذي"،العالم

رؤىفيالرابعالوحشعندكانمامثلقرونوعشرة،سلطانهِ

السماء،نجومثلثيكنسبذيلهعظمتهإن7:7ّ)14(.دانيالسفر

فالطفل،سلطانهسيهدّدمَنولادةمعرفةمنرُعبهمنالرغمعلى

وقيامة"،وعرشهاللّه"عندملجأليجدمنهيهربسوف"يسوع"

جاءتالتيالنبوءةوتحقّق،الشيطانهزيمةعصرتفتحالمسيح

...".رأسكسيسحق)حوّاء("ونسلها.التكوينسفرفي

يحميهاولكنخطر:وضعفيالأرضعلىالمرأةوتظلّ

فإنّ،الخروجسفرفيجاءكماأوالصحراء،فيملجألهاويقيم

بغذائها.سيهتمّاللّه

إلىلتطيرالمرأةعليهماتحصلاللذانالكبيرانالجناحانأمّا

:يهوهيقولحيثالخروجسفرفيجاءبمافيذكّرانالصحراء

1(.:9()91ْ)الخروجالنسور"أجنحةعلىحملتكم"لقد

الملائكةوبقيّةميخائيلفالملاك،بدأتالمعركةالسماء،وفي

العالميغويالذي"هو،إبليس،الشيطان"الحيّة"علىانتصروا

إلىالسرعةوجهعلىالسماءمنسقطتوالحيّة".بأجمعه

منأنهارًافمهامنتُخرجالحيّةوكانت.المرأةلتطاردالأرض

الشعبمنهانجاالتيالأحمرالبحربمياهتذكّرناالتيالمياه

فيالحرّيّةأرضإلىمصرفيالعبوديّةأرضمنوعبر،اليهوديّ

سيناء.صحراء

جدُّا،قوقيمريعهائلرابعبحيوانف!ذا،ليلأرؤيايإلىأنظركنتُذلك)وبعد)14(

وهو،برجليهالباقيويدوسويسحقيأكلفكانحديد.منكبيرةأسنانوله

إ.قرونعثرةوله،قبلهالتيالحيواناتسائرعنيختلف

الشعبُيسمعلكيالغمامكنافةفيإليكآقيأناnn:لموسىالربّ)وتال1()5

إ.الشعببكلامالرتموسىفأخبرللأبدإ.بكويؤمنلكمخاطبتي
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وهي-السماءفيهزيمتهابعد-إبليس-الحيّةوانتقلت

المؤمنينأي،المرأةنسللتطارد،الأرضإلى-غاضبة

يسوعديامةعلىيشهديظلّالذياللّهشعبأعضاء،بالمسيح

المؤتمنةالكنيسةيمثّلالذيالشعبهذا12:17()16(،)الرؤيا

العالم.فيالفاعللحضورهالشهادةوعلىاللّهكلمةعلى

ا)17(:13الرؤيا:البحرحيوان3-

هذافإدطالأشرار،أرضفيوالإقامة"الهوّة"،إلىيرمزالبحر

مدنفييعيشونإذ،السبعالكنائسبمسيحصيّيرتبطالبحر

منالأتيالخطرالكنائسلهذهيعنيالبحرأنّكماساحليّة.

الإمبراطوريّةفيالمتمثّلالعدوّيفاجئهمقدحيث،الغرب

الكنيسة.مضطهدينوأباطرتهاالرومانيّة

وسبعةقرونسبعةحاملًاالهوّةمنالبحروحشويظهر

.c °r iJJ'أسماءتحملالسبعةوالرؤوس.وحشيّجسدٌوجسده

الأباطرةادّعاءاتعنوتعبّر،اللّهعلىالتجديفعالمإلىتنتمي

الكَفَرة.الرومان

وهو،الشيطانمجمعهوالسبعةالرؤوسذوالوحشهذا

والتي،دانيالسفرعنهايتحدّثالتيالأربعةالوحوشمنمأخوذ

إسرائيلأرضعلىالمتتاليوالاضطهادالاستبدادإلىترمزُكانت

ولهمالعذابمرّإسرائيلسكّانأذاقواأباطرةأربعةيدعلى

والخبث،بالجبروتيوحنّايذكّرنا)وهناحيواناتأشكال

ميّزتهم(.اللتينالصف!يْن

اللهوصايايحهـفظونالذيننَسلهاسائريحاربومضى،المرأةعلىالتثين"فغضبَ)16(

".المسيحيسوعشهادةوعندهم

قرونهوعلى،قرونوعشرةرؤوسسبعةلهالبحر،منخارجًاوحشًاإورايتُ)17(

".تجديفاسم-J3.)وعلىتيجانعشرة
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منخرجالذيالحليفلهذاقوّتهاتهبDragonُوالحيّة

.المشتركالشيطانيّموقعهما

السبعة،رؤوسهأحدفيمميتًاجرحاجُرحالبحروحيوان

بالتجربةيذكّرناالرؤياسفرفيالموجودالنصّ.يصتْلمولكنّه

.OA):8-49متّىفيالشيطانمعيسوععاشهاالتيالثالثة

خلالمن"الحيّة"يعبدونالذينجميعًاالأرضسكّانإنّ

.المجروحالحمليعبدونكانواالذينهُمالبحرحيوان

سيطرتهوتقوم،الكنيسةويضطهداللّه،علىالحيوانُيجدّف

تتمّالتيالفترةهذهوفي،عبادتهعلىالأرضشعوبإجبارعلى

والثقافاتوالأعراقالشعوبكلّحولهيجمع،العبادةفيها

بكلىيوحنّايردّدهكذا"،فليسمعللسمحأذناناله"هـتآ:الأو

1()91(.:9-ه13)الرؤياالشرّ"سرّيرى"وهو،وجدّيّةوقار

بثباتإيمانهعلىيحافظفهوالاضطهاد،عنفمنوبالرغم

الوثنعبادةسلطانضدّبشجاعةالموتويواجهواستمراريّة،

الوثنيّة.الرومانيّةالإمبراطوريّةسياسةُتنتهجهاالتيالسياسةَ

2(ا)ْا:I1"الرؤيا":الأرضمن"الصاعدالآخرالحيوان4-

فحيوانالبحر.حيوانمنخطرًاأخفّالأرضيّالحيوانهذا

نفسها،Dragonالحيّةبلهجةيتحدّثولكنّه،قرنانلهالأرض

وقال،ومجدهاالدنياممالكجميعَوأراهجدُّاعالِجبلإلىإبليمىبهمضىإئثم()18

ساجدَا".ليجثوتإنكلّههذاإأعطيك:له

كُتبومَن.يذهبالأسرف!لىالأسر،عليهكُتبمَن.فليسمغ،أذنانلهكان"مَن)91(

لىايمانهم".القدّيسينثباتساعةهذه.يُقتَلفبالسيفبالسيفيُقتلانعليه

ولكنّه،الحمَلبقرنَيأشبهقرنانلهوكان،الأرضمنخارجَاوحشًاإورأيتُ)02(

تنّينإ.مثليتكلّمُ
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عبادةأوامرينفّذالذيهوالاْرضفحيواناْذنابها.أحدوهو

الذيالمزئفالروحيّالقناعوهوالبحر،منالأتيالحيوان

52:)91الكذّاب""النبيّاسمعليهويطلقيوحنّاسيُسقطه ».)Y)

يقلّدحينمابالعجائبالناسَالبزمنالاَتيالحيوانُهذايغري

البرّيّالحيوانوهذا.وموسىإيليّاالنبِيّانبهاقامالتيالأعاجيب

بصمتهتاركًاالبحر،لحيوانعلنيّةعبادةالناسعلىيفرض

اليدعلىوفقرأء،أغنياءوكبارًا،أصغارً،الجميععلىالشيطانمّة

ا-17)22(.:136الرؤيا:الجبهةوعلىاليُمنى

الرقمفهذايوحنّا-يقولأذكياء-كونواالبرّيّالحيوانرقمأمّا

مضطهديأقسى"نيرون"إلىيشيرالذيالرقموهو)666(هو

...المسيحيّ!ن

السياسيّ،سلطانهيمارسالأوّلالحيوانفإنّوهكذا

الإغراء.أساليبباستخدامبالدعايةيقومالثانيوالحيوان

ا)23(ا-ه:14الرؤيا:صهيونجبلفوقالحمل5-

جبلعلىيظهرالحملفإنّالشيطانيّة،الطقوسهذهوبعكس

الوحش،أمامبالخوارقأتىالذيالكذابالنبيّمعهواعتقلالوحشُ!فاعتُقل)21(

فيحئينك!همافالقيَ.لصورتهوسجدواالوحشسِمَةتلقواالذينأضلوبها

متقدأ.وكبريتنارمنمستنقع

يدهميَسمُون،وعبيدًاأحرارًا،وفقراءأغنياء،وكبازاصغازاالناسجميعَوجعل9)22(

باسمسِمَةعليهكانتإذاإلّايبيعأويثتريأنأحديستطيعفلاجبهتهمأواليُمنى

،.اسمهبعددأوالوحق

(r)'ُعلىكُتبألفًاوأربعونوأربعةمائةومعهصهيونجبلعلىواقفَاحمَلَا"ورأيت

وكدوفيغزيرةمياهكخربرالسماءمنصوتَاوسمعتُ،أبيهراسماسمهجِباهِهم

العازفونيُخرجهالذيبالصوتأشبهسمعتهالذيالصوتُوكان.قاصفرعد

رأمام=العرضأمامجديذالثدَايرتلونركانوابكَنّاراتهمعزنهمفيبالكنارات
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ألفَاوأربعونوأربعةومئةأورشليمهيكليوجدحيث،صهيون

.الأوثانبعبادةيتنجّسوافلمجديدًا،نشيدَايرتّلونالمختارينمن

بخدمتهاتتميّزالشيطانيّالوثنيّينوسطفيفالكنيسةوهكذا،

وحشتتويجوبعكسبإلهنا.تربطهاالتيالمتواضعةالطقسيّة

"يظهر،الكاذبةالأنبياءإغراءاتمنوبالرغم،بالتنينالبحر

إلىيرمزالذيالجبلوهو"،صهيونجبلعلىواقفَاالحمل

وهواضالهدوا.الذينكلّفيهاسيتجمّعالتيالأخيرةالأزمنة

وايأربعةالمانةإلّاالنثيديتعلّمأنأحديستطعولم.والشيوخالأربعة=الأحياء

بالنساء،يتنخسوالمالذينهمهؤلاء.الأرضمنافتُدواالذينألفَاوالأربعون

افتدواالذينهمهؤلاء.يذهباينماالحمَليتبعونالذينهمهؤلاء.أبكارفهُم

عيبلاإنّهبم،كذبيوجدلمأفواههموفي،والحمللثهِباكورةالناسبينمن

بهايبثرأبدئةبثارةمعهالسماء،كبدفييطيرآخرملاكَاورأيتُ.فيهم

صوته:بأعلىفيقول،وشعبولسانوقبيلةأقةكلمنالأرضفيالمقيمين

السماءخلقلمَنفاسجدوا،دينونتهساعةأتتفقد،ومخدوهالله!اتقوا

بابلسقطت"سقطتيقولثانيآخرملاكوتبعهإ.والينابيعوالبحروالبز

اَخرصلاكوتبعهماأ.الأممجميعسقتبغائهاسورةخمرةمنالتي،العظيمة

وأجبهتهعلىسمةوتلفىوصورتهللوحث!سجد"مَن:صوتهبأعلىيقولثالث

غضبه،كأسفيصرفَامسكوبة،اللهسُخطخمرةمنأيفحاهوفسيشرب،يده

ودخان.الحمَلوأمامالأطهارالملائكةأماموالكبريتالنارفيالعذابويعاني

للوحقللساجدينوالليلالنهارفيراحةولاالدهور،أبديتصاعدعذابهم

يحافظونالذينالقذيسينثباتساعةهذه.الوحثىسمةيتلقّىولمَنوصورته

"أكتت،:يقولالسماءمنصونَاوسمعتُإ.بيسوعوالإيماناللهوصاياعلى

،الروحيقول،أجل!الرتفييموترنالذينللأمواتالآنمنذُطويى

وعلىبيضاء،غمامةورأيتُإ.تتبعهمأعمالهملأن،جهودهممنفليستريحوا

وبيدهذهبمنإكليلرأسهعلى،إنسانبابنأشبههومَنجالسًاالغمامة

علىبالجالسعاليًاصياحًايصيحاَخرملاكٌالهيكلمنرخرج.مسنونمنجل

حصادُنضجفقدالحصاد،ساعةجاءتلقدواحصد،منجلكاأرسلْ:الغمامة

.!"لأرضا
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فوقأبيهواسماسمهيحملونألفًاوأربعينوأربعةبمئةمُحاط

ا)24(.:14الرؤيا:جباههم

"باسمالمُعمَّدمياهكلّتكرّسالتيالمعموديّةإلىإشارةوهي

".القدسوالروخ!والابنالاَب

()14الدينونةيوميعلنونالملائكة6-

.6)25(:41لرؤياا

.8)26(:41الرؤبا

.9)27(:41الرؤيا

وهدمسمّوطتعلنعاطفيّةشعريّةملحمةالمقطعهذاإنّ

الرومانيّةالإمبراطوريّةعاصمة"روما"أيْ"،العظيمة"بابيلونيا

بهأرادالذيالبشريّالمشروعفشلتعلنكما،الكافرةالمدينة

الذاتيّة.قواهعلىويعتمداللّهعنيستقلّأنالإنسان

24(

25(

26(

27(

2(A

2)28(ا-ه14:4الرؤيا:العالمودينونةالإنسانإبن

لدىمألوفةبصورةالرؤياسفرعنهيعبّرالدينونةمشهدنّ

علىكُتبألفًاوأربعونوأربعةمائةومعهصهيونجبلعلىواقفَاحملَا"ورأيتُ

".أبيهواسماسمهجِباهم

فيالمقيمينبهايبشرأبدئةبشارةمعهالسماء،كبدفييطيرآخرملاكًا"ورأيتُ

".وشعبولسانقبيلةكلّمنالأرض

بغائهاسورةخمرةمنالتيالعظيمةبابل"سقطت:يقولثانٍاَخرملاكوتبِعه9

.aلماالأممجميعَسَقَت

وتلقّىوصورتهللوحشسجد"مَن:صوتهبأعلىيقولثالثآخرملاكإونبعَهما

.00as.يده(وجبهتهعلىسِمَةً

رأسهعلى،إنسانبابنأشبههومَنجالسَاالغمامةوعلىبيضاء،غمامة!ورأيتُ

صياخا=يصيحاَخرملاكالهيكلمنوخرج.مسنونمنجلوبيدهذهبمنإكليل
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بإلقاءيأمرالذيوالملاذءالعنبوجنيالحصادوهوالأنبياء.

الذينالملائكةبواسطة،بشخصهاللّهوصيّةعنتعبيرهوالمنجل

يأتيالحصادوبعد"،الإنسان"ابنلمساعدةالهيكلمنخرجوا

غضب"حَوْض"فيملقاةالعنبوعناقيد.العنبمحصولجنى

حملواوالذين،الوحشعبدواالذينهؤلاءعناقيدإنّها.اللّه

11()92(.:ا!ا)الرؤ"دااسمهعلامة

تدخّلفإنّ،مضمونمحصولهأنّالشيطاناعتقدوحيث

يُظهر،للمقاومةقابلوغيربالضرورةحدثالذيالمباشرالمسيح

غضّيمكنهم،والآنهنا،يتبعونهمَنأوالشيطانأنّللعالمين

والقويّ.الفاعلاللّهبحضوروالاستخفافالطرف

فيستكونالنهائيّةالدينونةفإنّاليهوديّة،التقاليدوبحسب

14:2-)زكريّا:الزيتونجبلفوقمنأويوشافاط،سهول

.)03()15

92(

03(

ساعةجاءتلقدوأحصد،منجلكةارسلْ:الغمامةعلىبالجالس=عاليًا

فيمنجلهالغمامةعلىالجالسُفألقىالاْرض".حصادنضجفقدالحصاد،

السماء،فيالذيالهيكلمنآخرملاكوخرج.الأرضفحصدتالأرض

علىسلطانلهآخرملاكالمذبحمنوخرج.مسنونمنجلأيضًاهوومعه

المسنونمنجلكدأرسلْ:المسنونالمنجلبصاحبعاليًاصياحَافصاحالنار.

فيمنجلهالملاكفألقىنضج".قدعنبهالأنّالاْرض،كرمعناقيدواقطف

المعصرة،اللهسخطمعصرةفيالعنبوألقىالأرضكرموقطفالأرض

مدالمعصرةمنفخرج،المدينةخارجفيبالأقدامالمعصرةفديست،الكبيرة

غلوةلما.وستّمائةألفمدىعلىالخيللجمبلغحتّىفارتفع

للساجدينوالليلالنهارفيراحةولاالدهور،أبديتصاعدعذابهم"ودخان

".الوحشسمةيتلقىولمَنوصورتهللوحش

وتوطأبيوتهموتُنهَبالمدينةفتؤخَذ،للقتالأورشليمعلىالأممكلّ"وأجمع

منالشعببقيّةتنقرِضلالكنالجلاء،إلىالمدينةنصفويخرج،نساؤهم

.=القتاليومفييحاربكما،الأمَمتلكويحاربالرثويخرج.المدينة
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المستنقعفيتخوض"الأحصنةحيثالجاحدينصورةإنّ

جديدطوفانحدوثإلىترمزشائعةرؤيويّةإشارةصدورها"حتّى

.نوحطوفانقبلكلّهاالأرضعلى

فيجاءمابحسبالصورةهذهاستخدمالمسيحيّالفنّإنّ

المتألّم""العبداليمسيحعلىيطبّقهالكي63:3)31(،أَشعيانبوءة

هووالمعصرةالمسيحوموضوع.وحدهالمعصرةلِخوضوهو

الإفخارستيّا.وسرّالمسيحآلامإلىإشارة

،الشرقإلىأورشليمقبالةالذيالزيتونجبلعلىاليومذلكفيقدماه-وتقف

رينفصل،جدًاعظيمَاراديًاالغربونحوالشرفنحونصفهمنالزتونجبلفينئق

لأن،جباليواديإلىوتهربون.الجنوبإلىونصفهالشمالإلىالجبلنصف

ملك،عُرئاأيّامفيالزلزالمنهربتُمكماتهربون.آصَلإلىينتهيالجبالوادي

يوميكونلا،اليومذلكوفي.معهالقدّيسينوجميعُإلهيالربُّويأتييَهوذا،

نهاريكونولا،الرثعدمعلوموهوواحد،يومويكون.غائميومثمّ،صاف

تخرجٍحيةميافااناليومذلكفيويكون.نورالمساءوقتيكونبل،ليلرلا

صيفاوذلك،الغرببحرإلىونصفهاالشرقبحرإلىنصفها،أورشليممن

تريكون،اليومذلكوفيكقها،الأرضعلىملكَاالردتويكون.وشتاة

جنوبفيرِمونإلىجَغمنسهلأالأرضكلرتعردواحد.راسمهواحد

البابمكانإلىبنيامينبابمنمكانهافيوتسكنأورشلبموترتفع،أورشليم

فيها،وشكنون،الملكمعاصرإلىحنَ!يلبرجومن،الزوايابابد!الىالأؤل

يضربالتيالضربةهي8رهذ.بالأمنأورشليمفتسكن،بعدمنتحريميكونولا

علىواقفونوهملُحومَهميُفسد.أورشليمحاربتالتيالشعوبجميعالرثبها

ذلكوفي.أفواههمفيتفسدوألسِنتهموُقوبها،فيتفسدوعيونهم،أرجلهم

فيرفع،قرييهيدالواحدفيمسك،فيهمشديداضطرابالرقيمنيكون،اليوم

جميعثروةوتجمع،اورشليمفييقاتلايفماويهوزاالاَخر.علىيدهالواحد

ضربةتكونوهكذا.عظيمةبكثر؟والملابسوالفضّةالذهب:حولهامنالأمم

تكون،المعسكراتهذهفيالتيالبهائموساثروالحماروالجَمَلوالبغلالفرس

إ.الضربةكتلك

بسخطيوطنتهمأحد.معييكنلمالشعوبومنوحديالمعصرة!دستُ)31(

كقهأ.ملبوسيفلطّختثيابيعلىعصيرهمفانتضَحَبغضبيودستهم
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السبعالغضبكؤوس

يستخدمهاالتيالمصادرتنوّعأماميُنكَرالأحداثمنطقإنّ

النصر":"نشيديخترقهاالغضبدينونةفإنّالرؤيا،سفرمؤلّف

"ونشيدالأحمر،البحرعبوربعدموسىنشيدينشدوناللّهخدّام

تعرّضواالذينالخدّامهؤلاءلأن15:2ّ-4)32(،في"الحمل

علىهكذاوانتصروا،الموتمنقويّةبيدأنقذواللمخَاطِر

الأعداء.

الحملبصورةمشحونةTypologieالخروجسفرأنماطإنّ

.الموتمنالناجينالضعفاءخلّصدمهبفضلالذيالفصحيّ

اللّهلحضوررمزَاكانتالتي"الشهادة"خيمةإلىيشيروكذلك

مجدمنأننالجبانلىحانأنمملوءأنهيحَل!ما،شعبهبينأنكأتم

قدسفييدخلأنيستطيعأحدلاحضورهفيالذياللّه

كماإليهصلواتهمتصعدلملمَنرهيبالنّهووجود.الأقداس

.العطرةبرائحتهاللّهإلىيصعدالبخور

الأربعةوكذلك،الخروجسفرفيتمّتالتيالنكباتومثل

وبينما.الأرضأقاصيإلىيصلاللّهغضبفإنّ،الأولىأبواق

يعُمّهناالخرابنرى،المسكونةثُلثإلّاتضربلاالأبواق

التيفالنكباتمداها.اَخرإلىتصلفالمأساةكلّها،المسكونة

وعددوصورتهالوحشغلبواوالذينبالنار،مختلطبفورمنبحرمثل"ورأيتُ)32(

موسىاللهعبدنثيدويرتّلوناللهكنّاراتيحملونالبلّور،بحرعلىقائميناسمه

وعدذالقديرالإلهالربّأيّهاأعمالكعجيبة"عظيمة:فيقولونالحمَلونشيد

ربّ،يايمجّدهولااسمَدًيخافلاتُراهمَن.الأممملكياسُبُلك،وحقّ

قدأحكامكلأنأمامكفتسجُدالأممجميعوستأتي.قدّوسوحدكفأنتَ

"إ.ظهرت
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كلّعلىتحلّالتيالنكباتإليهاأضيفوالبحرالأرضتصيب

المياهومناج.البحرووحشالأرضوحشعلامتاعليهمالذين

حارقة.تصبحوالشمسالآدميّ،للاستخدامصالحةغيرتصبح

اللّه.غضبتحتوقعكلّهفالكون

نفسه،الوحشتاجعلىغضبهجمّصبّالخامسالملاك

جمّصبّالسادسوالملاك.الملوكيّةممارستهعقرفيوأصابه

جعلممّا،مياههمنجزءجفّالذيالفراتنهرعلىغضبه

إلىيشيروهذا،للدخولمنقذًايجدودطالشردتىمنالآتينالغزاة

.الشرقمنالاَتيالداهمالخطريمثّلونكانواالذينإسبرطةحكّام

التوبةطريقإلىاللجوءمنعوضَايجدّفونظلّواوالناس!

9)33(ْ:16الرؤيا:ليخلصوا

نجسة"أرواحالثلاثةالشيطانيّةالوحوشمنتخرجوكانت

لقوىوالمطلقالأخيرالمشروعمَظهرإنّه".ضفادعهيئةعلى

اللّهيرفضأنيائسًايحاولوالذي،بالفشلعليهالمحكومالشرّ

كلّها.الخليقةعلىوسلطانهجلالهجلّ

اسمهمحدّدمكانٍفيالفاصلةالمعركةهذهرُحىوتدور

الشرّقوىكلّتجتمعحيثHarmagedoول"هرماجدون")34(

الأزمنة.نهايةفياللّهعظمةَالمناوئة

(rr)َالنكباتعلىالسلطانلهالذياللهاسمعلىفجدّفواشديد،بحرّالناسإفاحرق

فيمخدوه!.يتوبواولم،هذه

..العالمنهايةَالفاصلةللمعركةرمزًاالمدينةهذهزالترماكانتلقد)34(

تقعمدينةوهي،ماجدونجبلتعنيهارماجدو،العبريّةباللغةوهرماجدون

تتحكمكنعانفيقديمةقلعةوكانت.الكرملجبلأسفلEsdrleonسهلفي

سفرفيجاءكماالداميةبالأحداثاشتهرتوقد.ذكرهسبقالذيالسهلفي

وسفر-92وفصل23فصلالثانيالملوكوسفر،-11ا2من4فصلالقضاة
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ولايتوقّعُهالابطريقةمجدهفىسيأتيالربّالسيّدولكنّ

3)الرؤيا"للساهرين"طوبىأحد:يتخيّلها 15)(ْ: 1:)t

وهوالفضاءفيكأسهبإفراغالسابعالملاكيقوم،النهايةوفي

شيء".كلّتمّ"لقدقائلًا:يحذّر

35(

انتصركما.الذريعالأعداءجيوشفثَلإلىوترمز.12وفصل11فصل=زكرتا

وانتصر.الميلادقبلعشرالخامسالقرنفيالسوريّينعلىتحتمسالملكفيها

الميلادقبل906العامدوزياسالملكعلىالمصريّه،آحس!*نخاوالملكفيها

.Muteselimموتسيلم!9الاَنواسمها

لأهقيّتها،هناترمزوهي.متناصرةجيوشبينفاصلةبمعاركاشتهرتمدينةوهي

موقعوهو.الفاصلةالمعركةفيهتتئمالذيالمكانإلى،المعاركفيالتاريخيّة

جرىأنسبقوقد.قلعةالكنعانيّينعصرفيكان.سهلإلىيؤذيإستراتيجيئ

مهمّة:معاركثلاثالمقذسالكتابمنهاذكرالتاريغفيبارزةمعاركمجدوعند

.:591القضاةسفرفيجاءكماالكنعانيّينعلىالعبرانيّونفيهاتغلّبالاْولى

9:27(،الثانيالملوك)سفرأخزيايهوذا،ملكفيهاقتلالثانيةوالمعركة

يهوذاملكيوشياوبيننخوالمسقىمصرفرعونبينجرتالثالثةوالمعركة

عامر.ابنمرجفيالآنمجدووتقع.1ا:12وزكريا23:92(،ملوك)2

الشماليّالقسمبينالمواصلاتخطعلىكانتأنهاالاستراتيجئةقيمتهاوزاد

وغيرهمالمصرتينالفانحينطريقعلىكانتوأنّها،فلسطينمنالجنوبيّوالقسم

الحين.ذلكفيالعظمىالقوىمن

فتُرىعُريانايسيرلئلآثيابهويحفظيسهرللذيفطوبى،كالسارقآقي!هاءَنذا

.!عَورته
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الأحداثمنسلسلة

بمدينةإليهايُرمَزالتيالشيطانإمبراطوريّةقواعداهتزّتلقد

الجبالواختفتوالرعد،البردتىمن"روما"،بابلمدينة،الغزاة

تزنالتيالثلجيّةالبردكراتالأرضعلىالسماءوأمطرت

هذاإدط.الناسرؤوسعلىكيلوغراماتأربعةمنهاالواحدة

وأرضجديدة"سمواتوبدايةالقديمالعالمنهايةيُعلنالتحوّل

."جديدة

يمكنالسريعةالأحداثمنسلسلةمثلالمتتاليةالنصوصإنّ

يلي:مافيتلخيصها

ا-18()1(.:17)الرؤيا"روما"العُظمىالعاهرة-ا

)1(V\:وتكقمأكوابالسبعةمعهمالذينالملائكةالسبعةمنواحدجاءإثئم:ا

،.الكثيرةالمياهعلىالجالسةالعظيمةالزانيةدينونةفاريكهلمّليقائلأمعي

زناهاإ.خمرمنالعالمسكّانوسكرالأرضملوكمعهازنىالتية:17:2

3: 1V:مملوءقرمزيّوح!علىجالسةةامرأفرأيتبرّيّةإلىالروحبيفمضىة

11.قرناوعشرونرؤوسسبعةلهتجديفأسماء

كريمةوحجارةبذهبومتحلّيةوقرمزبأرجوانمتسربلةكانت"والمرأة:17:4

زناهاإ.ونجاساترجاساتمملوءةيدهافيذهبمنكأسومعهاولؤلؤ

ورجساتالزوانيأئمالعظيمةبابلسزمكتوباسمجبهتها"وعلى::ه17

."الأرض

لمافتعخبتُيسوعشهداءدمومنالقدّيسيندممنسكرىالمرأةورأيت17:6:9ُ

=عظيفا".تعخبًارأيته

ov
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.M(r-ا:18)الرؤيا"روما"العاهرةسقوطإعلان

والوحشالمرأةسرّلكأقولاناتعجّبت؟لماذا.الملاكليقالاقم:17:7

31قرنًاوالعشرونالرؤوسالسبعةلهالذيلهاالحامل

الهاويةمنيصعدأنعتيدوهوالاَنوليمىكانرأيتالذي"الوحش:17:8

أسماؤهمليستالذينالأرضعلىالساكنونوسيتعجّب،الهلاكإلىويمضي

الآنولي!كانأنّهالوحشيرونحينماالعالمتأسيسمنذالحياةسفرفيمكتوبة

".كاننأنهمع

المرأةعليهاجبالسبعةهيالرؤوسالسبعةحكمةلهالذيالذهن"هنا::179

".جالسة

أتىومتىبعديأتلموالآخرموجودوواجدسقطواخمسةملوك"وسبعة17:01

قليلأ".يبقىأنبنبغي

إلىويمضيالسبعةمنوهوثامنفهوالآنولي!كانالذي"والوحش:17:11

.!الهلاك

لكنهمبعدملكًايأخذوالمملوكعشرةهيرأيتالتيالقرون"والعشرة:17:12

إ.الوحشمعواحدةساعةكملوكسلطانهميأخذون

!.وسلطانهمقدرتهمالوحث!ولعطونواحدرأيلهمإهؤلاء::1713

وملكالأربابرثلأنّهيغلبهموالخروفالخروفسيحاربونهؤلاء17:14:9

".ومؤمنونومختارونمدعوّونمعهوالذينالملوك

وجموعشعوبهيجالسةالزانيةحيثرأيتالتيالمياهليقال"ثتم:17:15

أ.والسنةوأمم

الزانيةسيبغضونفهؤلاءالوحشعلىرأيتالتيالقرونالعشرة!وأمّا:17:16

بالنار،.ويحرقونهالحمهاويأكلونوعريانةخربةوسيجعلونها

واحذارأئايصنعواوأنرأيهيصنعواأنتلوبهمفيوضحالله"لأنّ::1717

إ.اللهأقوالممملحتّىملكهمالوحشويعطوا

ملوكعلىملكلهاالتىالعظيمةالمدينةهيرأيتالني"والمرأة::1718

.!الأرض

راستنارتعظيمسلطانلهالسماءمننازلااَخرملاكارأيتُهذابعد!ثمّ:ا:18

!.بهائهمنالأرض

وصارتالعظيمةبابلسقطثسقطتقائلًاعظيمبصوتبشذةإ!صرخ2::18

-.أوممقوتنجسطائرلكلّومحرشانجس!روحلكلومحرسَالثياطينمسكنًا
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زنوا،الاْرضوملوكالأممجميعشربقدزناهاغضبخمرمن"لاْنّه:18:3

نعيمهالما.وفرةمناسنغنواالأرضوتجّارمعها،

لئلأشعبييامنهااخرجواقائلًاالسماءمناَخرصوتًاسمعت"ثم18:4ّ:

ضرباتها".منتأخذواولئلّاخطاياهافيتشتركوا

آثامها!.اللهوتذكّرالسماءلحقتخطاياها،لاْنّ:ه:18

التيالكأسفيأعمالهانظيرضعفالهاوضاعفواأيضًاهيكما"جازوها:18:6

ضعفَا".لهاامزجوافيهامزجت

:7 (:Aلأنّهاوحزنًاعذابًاأعطوهاذلكبقدروتنعّمتنفسهامجّدتما"بقدر

حزنا".ارِيَولنأرملةولستملكةجالسةأناقلبهافيتقول

وتحترقوجوعَاوحزناموتَاضرباتهاستأتيواحديومفيذلكأجلإمن:18:8

قويّ".يدينهاالذيالإلهالرثلأنّبالنار

حينمامعهاوتنعّموازنواالذينالأرضملوكعليهاوينخ"ومميبكي:18:9

حريقها".دخانينظرون

العظيمةالمدينةويلويلقائلينعذابهاخوفلأجلبعيدمن"واقفين:18:01

دينونتك".جاءتواحدةساعةفيلأنّهالقويّةالمدينةبابل

فيأحديشتريهالابضالًعهملأنّعليهاويمْوحونالأرضتجّارويبكية:18:11

بعد!.ما

والأرجوانوالبزّواللؤلؤالكريموالحجروالفضّةالذهبمن"بضاح:18:12

الخشبأئمنمنإناءوكلّالعاجمنإناءوكلّثنيعودوكلوالقرمزوالحرير

والمرمر"،والحديدوالنحاس

وغنفاوبهائموحنطةوسمدَاوزيتًاوخمرًاولباناوطيئاوبخورًاوقرفةة:18:13

".الناسونفوسوأجساداومركباتوخيلأ

18:U:وبهيئمشحمهوماكلّعنكوذهبنفسكالشهوةجنىعنك"وذهب

بعد!.مافيتجديهولن

خوفأجلمنبعيدمنسيقفونمنهااستغنواالذينالأشياءهذهتخار18:15:9

".وينوحونيبكونعذ)بها

18t1::وقرمزوأرجوانببزّالمتسربلةالعظيمةالمدينةويليلأويقولون

ولؤلؤإ.كريموحجربذهبوالمتحفية

فيالجماعةوكلربّانوكلّهذامثلغنيئخربواحدةساعةفي"لأته:18:17

بعيدإ.منواقفؤنالبحرعمّالوجميعوالملأحونالسفن

:18 ( A:المدينة=مثلمدينةأتةقائلينحريقهادخاننظرواإذ"وصرخوا
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:)8-4الهروبيحاولالشعب-3 1.)A

:9-91(.)18الأرضعلىوبكاءعويل-4

25(.:)18السماءفيعظيمفرح-0

2-24(.ا:)18الدينونةتمتلقد-6

ا-ه()3(.:)91النهائيّالانتصارصيحةهللوياآمين-7

مأخوذتعبيروهذاالنهر"،شاطئعلىجالسة،الشهيرة"العاهرة

!.=العظيمة

ويلويلقائلينونائحينباكينوصرخوارؤوسهمعلىترابَا"وألقوا::91)8

فيلأنّهانفائسهامنالبحرفيسفنلهمالذينجميعاستغنىالتيالعظيمةالمدينة

".خربتواحدةساعة

دانهاقدالربّلأنوالاْنبباءالقذيسونوالرسلالسماءأيّتهالهاإفرحي18:02:9

."دينونتكم

قائلَاالبحرفيورماهعظيمةكرحىحجرًاقوقيواحدملاكإورفع2:ا:18

بعد".فيماتوجدولنالعظيمةالمدينةبابلسترميبدفعهكذا

لنبالبوقوالنافخينوالمزمّرينوالمغنينبالقيثارةالضاربين)وصوت:18:22

لنرحىوصوتبعدفيمافيكيوجدلنصناعةصاخوكلبعد،فيمافيكيسمع

بعد!.فيمافيكيسمع

يسمعلنوعروسعريسوصوتبعدفيمافيكيضيءلن!سراج"ونور:18:23

إ.الأممجميعُضلّتبسحركإذالأرضعظماءكانواتجّاركلأنّبعدفيمافيك

!.الأرضعلىقُتلمَنوجميعوقدّيسمينانبياءدموجد"وفيها:18:34

هلًلوياقائلًاالسماءفيكئيرجمعمنعظيمًاصوتًاسمعتُهذا"وبعد:ا:91)3(

إلهنا،.للربّوالقدرةوالكرامةوالمجدالخلاص

الأرضأفسدتِالتيالعظيمةالزانيةدانقدإذوعادلةحقّأحكامكلأن91:2:9ّ

يدها".منعبيدهلدموانتقمَبزناها

".الآبدينأبدإلىيصعدودخانهاهلّلوياثانية"وقالوا:91:3

للهوسجدواالحيواناتوالأربعةشيخَاوالعشرونالأربعة"وخرجَ:91:4

هلّلويا،.آمين!قائلينالعرشعلىالجالس

الخالْفيهعبيدهجميعيالإلهناسبّحواقائلَاصوتالعرشمن"وخرج::ه91

والكبار،.الصغار
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61الرومانيّة!"الامبراطورئةبابلسقوط

الخطابيّة،النبيّإرميالغةإليهاتشير،الأوثانعبادةطقوسمن

نهرعلىالواقعةبابلبهاوالمقصودالكافرةالمدينةيصفحيث

قرمزيّ،لونهوحشعلىجالسة،امرأةيوحنّايرى.الفرات

".قرونوعشرةرؤوسسبعةولهاالتجديفيّةبالألقابمغطّاة

نسبوا:كالتاليالمشهدهذاالمقدّسالكتابعلماءفسّروقد

إلىقيصرأغسطسمنذ،الرومانالأباطرةإلىالسبعةالرؤوس

بأنّالقائلالرأييرجّحالعلماءمنوبعض.Domitienديمتيانُس

Galigulaكاليغولاالإمبراطورمنتبدأالسبعةالأباطرةسلسلة

ميلاديّة.117العامتوفّيالذيTrajanتراجانحتّى

:الأباطرةعبادةهيهناالمقصود،الأحوالكلّوفي

..عميهمسينتصرلحم!"ىْ

الأربابربلأنه

»Kyrios)السيّد(الملوكوملك

المرأةنرى،ْالمؤلّفيستخدمهاالتيالصوروفرةخلالومن

أمّ"إنّهاالخمر.بكأسوتلوّح،الثيابأفخمتلبسالعاهرة

مدبشربالسكرمنتترنّح"إنّهالما،للهولويا"،الأرضعاهرات

الشهداء.

بشكلعقب،علىرأسَاالمشهدينقلباللحظةهذهوفي

تنبذالوحشومعهاالعشرةالقروننجدإذ،مُتوقّعوغيرمفاجئ

يغطّيهاعاريةوتتركهاهالتها،منوتجرّدها،العاهرةهذه

كانتلقدالنار.لتلتهمهبقاياهوتتركلحمهاتأكلثمّ،الخجل

الإنسانيّةوكلّالرومانيّةالإمبراطوريّةإنّها،والشهرةالمجدتمثّل

حلفائه.وكلّالشيطانبفعلقلبهاتصلبالتي
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مأوىإلىلّحوّلت،العظيمةبابيلونياسقطت،سقطت"لقد

سقطت،شديد:بصوتِ"فصاح18:2الرؤبا":للشياطين

روحلكلّومأوًىلشياطينمسكنَاوصارت!العظيمةبابلسقطت

كما،الأقنعةسقطت"وهكذانجس".وحشٍلكلّومأوًى،نجس

1(.الوجودعنوزالتالمتكبّرةالمدينةسرابسقط

.W:ه18الرؤياعبُوُر:اَخرهوهذا..شعبىياأخرج

حياتهاورفاقالعاهرةرفاقالأرضملوك"كلّيلطموهكذأ

البازخة".وأبّهتهاالشهوانيّة

:والملاحقونالقادة

فيتحدثكانتالتيالكلاسيكيّةالسيناريوهاتفيوكما

حدثهكذا27،و26فصلالنبيّحزقيالسفرفيالمخرّبةالمدن

.الجديدةبابل،رومابمدينة

(.25)ْ:18الرؤياالسماء:تتهلّلنفسهالوقتفي

وبدأالمائتة.البغلةتُلقىكماالبحرفيبابلألقيتلقد

أ-4)6(.:91الرؤ"دا:التهليل

آثامَها".اللهُفذكرَالسماءحتىتراكمتخطاياها«الأنّ(4)

دانَهااللهَلأنّوالأنبياء،والرسُلالقدّيسونأيُّهاواشمَتواسماء،يابها"إشتمي)5(

منها".فأنصفكم

الخلاصهلّلوياقانلًاالسماءفيكثيرجمعمنعظيفاصوتَاسمعتَهذاوبعد)))6(

الزانيةدانقدإذوعدالةحقّأحكامهلأنّ،إلهناللرثوالقدرةوالكرامةوالمجد

ثانيةوقالوايدها،منعبيدهلدموانتقمبزناهاالاْرضأفسدتِالتيالعظيمة

شيخًاوالعشرونالأربعةوخرجَ،الاَبدينأبدإلىيصعدودخانهاهلّلويا

هلّلوياآمينقائلينالعرشعلىالجالسللهوسجدواالحيواناتوالأربعة

والكبار(.الصغارالخائفيهعبيدهجميعيالإلهناسبّحواقانلأصوتوخرج
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من،الخروجسفر4بهاأشدّبطريقةالمسيحالسيّديعيدا-

جميعالرؤياسفرُويتمّمُ.الحرّيّةإلىمصرفيالعبوديّةمنالعبور

fl jju u.نبياء

فيحاضرالخروجسفرفإنّ،الكوارثتعاقبفيرأيناكما

التيالمرأةكمخلّص،الفصحيّ،الحملالرؤيا:سفرمجمل

يؤذيها،أنيحاولكانالذيالتنّينفشلالصحراء،فيتعيش

إنّ.الهلاكمنللناجينالنصرنشيد،الأرضابتلعتهالذيالنهر

سيناء،فيحدثالذيبالسيناريومتأثرةنفسهاالوحيطريقة

البروقهنا"0"تصعدبأناللّهمنالأمريتلقّىالسفرمؤلّففيوحنّا

اللّهبوصاياعملواالحقيقيّونالمؤمنون.اللّهظهورتُعلنوالوعود

الوحش.عبدواالمجدّفونحينفي

شيخًاوالعشرينوالأربعةألفًا،والأربعينوالأربعةالمائةإنّ

"نشيدًاينشدونصهيونجبلعلىالحملعرشحولموجودون

جعلالذيالمسيحانتصارفيوالمشاركةالخلاصنشيدجديدَا"،

الشدبهذا.وكهنوتيُّاوملوكيُّامقدّشاشعبًاالجديدةإسرائيلشعب

.الشهادةخيمةعلىتطلّالمفتوحةوالسماءالعهد.بدماشتُري

الماءينانجيعنحوويقودهاللّهشعبراعيهواللّهحمَلإنّ

الشعبعلىمقصورًاالخروجسفريصبحلاوهكذاالحيّ.

كونيُّا.بعدَايأخذبلالمختار،

63
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فيجاءمايمفلالروياسفرفيكُتبتالتيالرؤىبعضإنّ

،المذبوحوالحمَلالمتألّم،العبدموضوعمثلأشعيا:سفر

كلّيّوبصفتهمرّات،ئلاثقدّوسًابصفتهاللهإلىوالابتهال

عرشورؤية،الأجنحةالستةذاتالسماويّةوالكائنات،القدرة

"الألوانبمختلفيهوه

فيحزقيالالنبيّعنهاتحدّثَالتيالموضوعاتنرىكما

الأوصافمثليوحنّا،للقدّيسالرؤيابسفرالجديدةصورتها

يُطلبالذيحزقيالالنبيّدعوةوفي،الأربعةللأحياءالجديدة

بخصوصالنبيّإرميارؤىذلكإلىأضف.الكتابيأكلأنإليه

سفرفيجاءماوفيبقاطنيها،لحقتالتيوالأحزالطبابلسقوط

ووحشالبحروحشَوصفهوفي"الإنسان"لابنبرؤيتهدانيال

.الأرض

مثلالمسيحانيّة،المزاميرفيجاءتالتيالروْىوكذلك

منبقضيبالأممليرعىيأتي"الذيالمسيحعنالحديث

حديد".

العباراتبعضتظهرالرؤيا،سفرمنالأخيرالجزءفي2-

:الجديدة

المسيح؟انتصار"،الحمل"عُرسعلىيحتويالسيناريونرى

الموضوعاتهذه.الأمواتوقيامةعامألفمدّةالشيطانلّقييد

مافيسثراهمااللتَننأورشليموإلىالجديدةالخليفةإلىتقودنا

بعد.

شعبهمعيهوهعقدهالذيالزوجيّ""العهدموضوعإنّ-أ

من،الشعبعامّةلدىومعروفَامأسويُّاعهدَاأصبحالمختار

زوجتهتركتهالذيالنبيّ(هوشع)سفرهوشعالنبيّقصّهخلال
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بدايةفيفعلكماثانيةًيغريهاأنواستطاع،Gomerغومر

الأوّل.زواجهما

اللّهأمانةلناتُصوّرالعاهرةزوجتهوغومرهوشعمأساةإنّ

والمسيح.اللهمنموقفهوهشاشةشعبهأمانةخيانةعدممقابل

فيجاءكما،الكنيسةإلى"العريس"صورةتحتنفسهقدّمذاته

نأالعرسأهل"أيستطيع:يسوعلهم"فقال:9:15متّىإنجيل

العريسيُرفَعفيهاأيّامستأتيولكن؟بينهمالعريسداممايحزنوا

92)1(.3:ويوحنّا"،يصومونفحينئل!،بينهممن

سفروفي"،العرس"وليمةعنأُعلنعديدةمناسباتوفي

جاءكما.الزوجةبصفتهابهامحتفىإسرائيلفإنّالأناشيدنشيد

إرميافيجاءوكما62:ه)3(،أشعياوفيها)2(،61:أشعيافي

.)4(7:34

عنويتحدّثللعريسصديقًانفسهيقدّمنفسهبولسالقدّيس

فيجاءكما،العريسزوجةبصفتها،الجديدةإسرائيل،الكنيسة

.11:2قورنتساهلإلىالثانيةرسالته

"العاهرةتعبيربوضوحيناقضُالعذراء""الزوجةتعبيرإنّ

،وخشوعبتواضمعبيضَاثيابًايلبسونفهمالقدّيسونأمّاالكُبرى"،

إليهيستمعيقفالذيالعري!صديقوأفا.العريىفهوالعروسلهكانت"مَن)1(

تثم".قدفرحيفهوذا.العريسلصوتالفرحأشذيفرحف!نّه

وشملنيالخلاصثيابألبسنيلأنّهإلهيفينفسيوتبتهجالرتفيسروزااسَز9ُ)2(

بزينتها!.تتحلّىالتيوكالعروسبالتاجيتعضبُالذيكالعري!البزبرداء

يُسَرُّبالعروسالعريسوكسروريتزؤجونكِبنوككذلكبكرَايتزؤجشائاأنفكما)3(

إلهُكِ،.بكِ

صوتَ،الفرَحوصوتَالطرَبصوتَأورشليمشوارعومنيهوذامدنمن"وأبطِلُ)4(

خَرابَاإ.تصيرالأرضلأنّ،العروسوصوتالعري!

http://www.al-maktabeh.com
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الفاخرةالملابس"روما"بابيلونيافيهتلبسالذيالوقتفي

المزركشة.

الأرضيّوالوحشالبحريّالوحش-ب

،الأرضمنوالخارجالبحرمنالخارج:الوحشَيْنرؤيةبعد

"الأمينواسمه"أبيض"،حصانًاراكبًاالمسيحالأفقفينرى

".والخالق

يتبعونه،البياضناصعكتّانًالابسينالسماء""جنودنرىكما

ونقيَّا".أبيض"بزُّا14(:)91اللونبيضاءأحصنةممتطين

ملطّخَاولباسه،المشتعلةكالشرارةالمسيحعَيْناوكانت

إلىالدممنظريشيرولااللّه،كلمة"الكلمة"إسمهبالدماء.

الذيالمسيحإلىيشيُرولكن،وحسباستشهدواالذينالضحايا

"ابنملامحهنافيأخذالفارسأمّا.وحدهالمعصرةداس

شخصًاالرومانيّالفنّانقدّمهوقد.العالمليدينالأتي"الإنسان

منمأخوذةمسيحانيّةصفةوهيالحديد،منبصولجانيمسك

المزامير.سفر

الشيطاندينونةساعة-ج

عام.ألفلمدّةبالسلاسلمقيّدوهو"التنّين"نرىوفيها

مضى.مافييحملهاكانالذيالبحروحشُالتهمَهاوالعاهرة

زالماالشيطانولكنّالبحر.فيتُلقىكبغلةبابيلونياوتلاشت

بحبسهملاكسيقوماللّه،لأمروتنفيذا،التنّينهيئةعلىموجودًا

لابئرفيويطمسه،سلسلةرقبتهحولواضعَاسنة،ألفمدّة

.بالمفتاحعليهويغلقلهقرار

إلىالشهداءيقوم،الشيطانفيهايُحبسالتيسنةالألفأثناء
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الأولى.قيامتُهمإنّها.سنةألفلمذةالمسيحمعوبملكونالحياة

مسيحيّتين،مملكتَيْنبينيفصلالذيالزمنهوسنةالألفإنّ

ثمّ.إسرائيلتاريخينتهيوبه7:9،فيدانيالسفرحدّدهوالذي

سنة،ألفمدّةالمسيحمُلكِوبعد.الشاملةالقيامةعنيُعلن

التيالأولىالقيامةبعدوذلك،أخرىمرّةالشيطانسراحيُطلَق

الموتىكلّقيامةقبل.المسيحمعالشهداءأرواحفيهايعيش

هوالأخيرةالمهلةهذهفيللشيطانوئترَكالدينونةتتمّ،النهائيّة

الكنيسةَفيهايهاجمونفرصةآخرُالدجّال!المسيحممثليوأعوانه

.الأرضعلى

أرواحهمدفنتالذينالشهداءيشاركنفسهالزمنهذاوفي

منالنازلةعاصمتهممنانطلاقًاالمسيحمعالهيكلتحت

الحمل.يقيمحيثالجديدةأورشليمهشِةعلىالسماء،

اليونانيّةباللغة"الألفعامألفيدومبمُلْكِالإيمانَوانّ

Chilioi))ذلكفيالفلكعلممنمأخوذٌ"الألفيّة"،تسمّىوالتي

"أسبوع"،مدّةالأقدمينعنديمثّلكانالتاريخإنحيث،الوقت

سنة.آلافسبعة=أيِّامسبعة:سنةألفيساويفيهيومكلّ

(.59:4()ْ)المزمورالمزاميرأحدفيجاءماوهذا

المزمورمنالرؤيةهذهاستنتجواالذينالمسيحيّيننظرففي

منالسادساليومتساويالمسيحانيّةسنةالألفإن59ّ،

خلقالذياليوموهو.البشريّةتاريخمجملهوالذيالأسبوع

التكوين.سفرفيجاءكماصورتهعلىالإنسانَفيهاللّه

وهو،السابعاليومإلىنصلسنة"،،الألفالسادساليومبعد

العابِرإ.أصِكيومِعينَيكفيسنةٍألفَ"فإن(5)
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بالخَلقوالتمئَعالأبديّةالراحةحيثاللّه،فيهاستراحيومٌ

الجديد.

الأفكاروازدهرت،الألفيّةقضيّةانتشرتالوسطىالعصورفي

بالزمنوعلاقتهاالاْحلامتفسيرمحاولةإطارفيالفلكيّة

ألفيّةكلّأنهايةمنوالمخاوفالكوارثفكرةوظهرت.والتاريخ

عصورفيمزدهرةكانتالأفكارهذهبأنّعلمًا،التاريخفي

فيوالتاريخالفلكعنالسائدةالثقافةحيث،الأولىالكنيسة

وحرّمتها،الأفكارهذهالكنيسةأدانتالوقتومع.الوقتذلك

ظهورمعالآنحتّىمنتشرةالأفكارتلكفإنّ،ذلكمنوبالرغم

..والسياسةبالسلطةالمختلطةوالتفسيراتوالهرطقاتالشيع

إلخ.

مننوستراداموسواسمهالوسطىالعصورمفكّريأحدوجاء

ممّا،التاريخفيسيحدثالشهيركتابهوألّفَا-553،1566

كثيرونمصر،وفي.والعرّافينالشيعجانبإلىالفكرةهذهجدّد

السياسيّة.الأحداثلتفسيرنوستراداموسإلىيستندونزالواما

الأمورعننظرهموصرفالشبابعقول!تغييبعلىيعملوهذا

القائمةالسلطةلَستخدمهالذيوالقهروالاستغلالالسياسيّة

...لاجتهاداتهالشديداحترامنامع...الواقعالأمرلتكريس

للتنبّؤالترويجوأعمدةوالعرّافاتالعرّافينذلكإلىأضف

العربيّة.والبلدانبمصرصحافتناغالبيّةفيبالفستقبل
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جديدةوأورلث!للِم

لمإذانتذوّقهاأوالرؤياسفرنهايةنفهمأنالمعقولمنليس

الفصلحتّى)04(الفصلمنحزقيالسفرفيجاءمانقرأ

حيُّاثقافيًّاومورذااهتماممركزكانتالفصولهذهإنّ)48(.

المتأخّرة.اليهوديّةعصورمنالعصرذلكليهود

الر،يا،سفربدايةفيجاءكما،الرائييوحنّاغرارفعلى

يوحنّا.مثلاختطافحالةوفياللّه،بمجدمغمورنفسهحزقيال

t1-v:)حزقيالأخرىإلىرؤيةمنفينتقل r)\.الوقتوفي

اللّه.عهدَشعبهلخيانةبالمرارةيشعرنفسه

وبين،الأربعةالأحياءمنمحمولًايهوهإدراكوشمتطيع

اللّهكلامبفعليصرخ،الخيانةأفسدتهالذيإسرائيلشعب

رقيبهوفحزقيال،بالمرارةأحشاءهيغذّيكانالذي

<tGuetteur،تحلّأنإلىإسرائيلخدمةعلىيسهروهو

يعيشوالشعب.وتُهدمتُحرقأورشليم:الصاعقةحلول!المُصيبة

ويد،روحيّغيظوفيالمرارةفيوأنافمضيتُ،بيوذهبالروحرفعني"ثمّ)1(

نهرعلىالساكنينإلى،أبيبتلفيالمَخلوّينإلىفوصلتُ.عليّشديدةالرقي

وبعد.بينهممدهوشنوأناأيّامسبعةهناكفأقمت،سُكناهمكانتحيثكَبار،

رقيبًاجعلتُكَإتي،الإنسانابنإيا:قائلَاالربّكلمةُإليّكانت،السبعةالاْيّام

عئي"إ.وأنذرهمفميمنالكلمةفاسمع.إسراثيللبيت
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ا)2(.ا37:سفرهفيجاءكما،اليأسمرارة

الذيالعقابإعلانهوهؤلاءتجاهحزقيالفعلردّأمّا

من"الباقية"البقيّةستنالهالذيوالخلاص،بالشعوبسيحلّ

وتكتسيستحيااليابسةوالعظام،سيقومونوالموتى.إسرائيل

السبيمننجواوالذينفيها،سينفخوالروح،والدمباللحم

قلبًايهوهوسيعطيهموسيتطهّرون،.جديدةأرضإلىسيأتون

24-28)3(.:36حزقيال:جديدَا

علىويملكأعدائهكلّعلىسيقضيالمنتصرالشعبهذا

منالخارجالمباركالماءعلىتتغذّىالتيالسماويّةفلسطين

الهيكل.

الطريقةبصفتهالخلاصتُظهرالمثاليّة،الصورةهيهذه

وسيشرق.مقدّسةأرضوعلىمُطهّرهيكلفي،للعبادةالكاملة

)4(.الأقداسقدسعلىاللّهمجدُثانيةَ

همها.بأجمعهمإسرائيلبيتهيالعظامهذه،الإنسانابن"يا:ليفقال9)2(

علينا".وقُضِيَرجاؤناوهلكعِظامُنايبستفد:قائلون

(r)أرضكم.إلىبكموآتيالاْراضيجميعمنوأجمعكم،الأممبنيمن)واَخذكم

جميعمنوأطهّركم،نجاستِكمكلّمنفتطهرونطاهزا،ماءعليكموأرشّ

منوأنزعجديدًا،روخاأحشانكمفيوأجعلجديذاقلبًاوأعطيكمنجاستكم

جديدًاروخاأحشائِكمفيوأجعلُجديدًاقلبَاوأعطيكم.قذاراتِكمجميع

فيروحيوأجعل،لحممنتلبًاوأعطيكمالحجر،قلبَلحمِكممنوأنزعُ

بها.وتعملونأحكاميوتحفظونفرالْضيعلىتسير!نوأجعلكمأحثائكم

.إلهًاألكموأكونشعبًاليوتكونون،لآبائكمأعطيتُهاالتيالأرضفيوتسكنون

أذرُعستفكانت،الأعمدةوقاصَ،الهيكلإلىبي"وأتى:ا-41:12حزقيال(4)

!.الخيمةعرضوهو،هناكمنعرضَاأذرعوستّهنامنعرضَا

ومن،هنامنأذرعخمسالمدخلوجوانبأذرععشرالمدخل"وعرض:14:2

=.عرضَا"ذراعًاوعشرينذراعَاأربعينفكانالهيكلوقاس.أذرعخمسهناك
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"نعم:محتواهإعلانإلىيؤدّي27()حزقيالالنبيّكتبهماإنّ

.،1((350()ْ:48)حزقيالهنا"الرب

كلّعلىبركاتهسينشراللّهيقيمحيثالأقداسقدسمن

الأرضمهمًّا:إعلانَايوحنّارؤياسفرفينرىوهكذا.العاصمة

،زالقدالقديمالعالمالوجود.منزالاالأوّلوالبحرالأولى

الأولىالخليقة.مصيرهاوتبدّلوجودهاطريقةتبدّلتوالكنيسة

العدليسودإذالتنبّؤات،كلّوتحقّقتخطيئةكلّمنتطهّرت

()5

،أذرعستّوالمدخلذراعَيْنالمدخلعمودَوقاسالداخلإلى"وأتى:41:3

".أذرعسبعالمدخلوعرض

الهيكل،وجهمقابلذراعًاعشرينوالعرضذراغاعشرينطوله"وقاس:41:4

".,الأقد)قدسهذا:ليوقال

البيتحولأذرعأربمالغرفةوعرضأذرعستّ:البيتحائطوقاسة:ه:41

جهةإ.كلمن

إ.حجرةبثلاثينمنهاكلطبقاتِثلاثفيمتراكبةالحُجَرُوكانت9::416

كانالبيتمحيطلأنفصاعدَاصاعذاوأحاطتالغرفاتأواتّسعت:41:7

منوهكذا،أوسعفوقمنالبيتكانلذلك،البيتحولفصاعدًاصاعدًا

إ.الوسطفيالأعلىإلىيصعدالأسفل

إلىأذرعستتامّةقصبةالغرفاتأسسحواليهالبيتسمك"ورأيتُ:4:8)

إ.المفصل

ففسحةبقيوماأذرعخمسخارجمنللغرفةالذيالحاتط"عرض:41:9

،.البيتلغرفات

إ.جانبكلّمنالبيتحولذراعَاعثرينعرضالمخادعوبين41:01:9

نحواَخرومدخلالشمالنحوواحدمدخلالفسحةفيالغرفة"ومدخل:41:11

إ.حواليهأذرعخمسالفسحةمكانوعرضالجنوب

سبعونالغربنحوالطرفعندالمنفصلالمكانأمامالذيوالبناء41:12:9

ذراعَا".تسعونوطولهحولهمنعرضَاأذرعخمسالبناءوحانطعرضًاذراغا

الرب9ّاليومذلكمنالمدبنةاسمُويكون.ذراعألفعشرثمانيةالمحيط)فيكونُ

.4aهناك
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وسطهمفيواللّه،الناسجميعيعمّوالتهليل،الجديدةالمملكة

.()6(1-56:819ايشعيا

البشر،تاريخكلّهكذاالجديدةالخليقةموضوخُيلخّصُ

عطمِّةإيّاها،الإنسانَاللّهُيُهديالتيالجديدةالعطيّةبفضل

قطّ،البشربهيحلميكنلمماويتحقّق.خطاياهملجميعالغفرأن

للّهبليسودإ،الظلام"يجعلالذيللإنسانتكونلن/الغلبةإنّإذ

كلّتفوقونعمتهالإنسانَ،محبّتهلأجلمبادراتهيجدّدالذي

وسموُّها.صلاحهابلغَمهماأفعالهموكلّألبشرتوقّعات

صاحبُيوحنّايقوماللّه،عطيّةعظمةالرؤياشفريُبرزولكي

لاسماوبّةرؤىمنانطلاقًاالجديدةأورشليمبوصفالرؤياسفر

1()7(.وه21:2)الرؤيابصلةالأرضإلىتمتّ

اللّه(1.عندمنالسماءمننازلةالجديدةأورشليم"رأيت

العقلانيّ.المنطقاستخدمنامهمااوالرموزالمقارناتوتختلط

الجديدةالسماءمجيءفإنّ،(6:17)58فيالنبيّأشعياتنبّأوكما

المسيحففي.المسيحانيّالتاريخبدايةيُعلِنُالجديدةوالأرض

شبهةأيّمنوتتحرّرنهائيّبشكلٍستتحوّلالخليقةكلّ،يسوع

البحرتلاشيهوالشرّعلىالنهائيّالانتصارهذارمزإنّفساد.

للابتهاجأورشليمأخلقهاءنذاف!نيأخلُقأنابماللأبدوابتهجواتهلّلوا"بل)6(

صوتُبعدمنفيهايسمعولابشعبيوأسَرّبأورشليموأبتهجُللسروروشعبها

لما.صراخصوترلابُكاء

مهيّأةاللهعندمنالسماءمننازلةً؟الجديدةأررشليم،المقذسةالمدينة"ورأيتُ)7(

وأرانيعالىٍعظمِمجبلإلىبالروحفحملني..لعريسها!.مزئنةعروسمثل

أ.اللهعندمنالسماءمننازلةأورشليمالمقذسةالمدينة

(D( Aيخطُرولاالماضييُذكَرفلاجديدةوأرضًاجديدةسموات(خلُقهكذالأنّي

".البالعلى
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كلّأنّكماالأحمر،البحرمثلبحرعبورإلىحاجةفلا،التامّ

)الرؤياعليهاالقضاءسيتمّومخلوقاتهالشيطانمرجعيّات

.)9()21:1

وعلاقتةحضورهفإنّوهكذا:شعبهوسطالربّمقامسيكون

)الرؤياتامّ:وبشكلوشعبهبينهالعهديحقّقانبشعبهالحميمة

()21:4.)1

)الرؤيا"إلههمسيكونوهو،شعبه"سيكونالتعبير:وسيصبح

لأورشليم:عديدةأوصافًاسنرىكما21:7()11(،

ويكونزينتها،بكاملزوجهاتنتظركزوجةجميلةأورشليم-

ويقوم.للمختارينالسعادةوينبوعالعهدتتميمهوفيهااللّهحضور

دخلالذيوالموت،زوجتهوجهعلىمنالدموعبمسحالزوج

21:3-4()12(.)الرؤياسيزول3()تكوينالخطيئةبسببالعالم

فيالأقداسقدسمثلمكعّبهيئةعلىوالكاملةالقويّةأورشليم

بالشمس.الملتحفةالمرأةمثلبابا،عشرباثنيومحاطة،الهيكل

يكونلن.عيونهممندمعةكلّ)ويمسحاللّهبمجدمُنيرةفهي

تمامًا(.ستزولوالمعاناةوالصراخالبكاء.موتهناك

)13(.العاهرةنَقيضوهي،الحملزوجةهي

وجود،.يبقَلموللبحر))(9)

ولاللحزنولا،الاَنبعدوجوديبقىلنوللموت.عيونهممندمعةكل"سيمسح1(0)

."للألمولاللصرا!

ابنًا".ليسيكونوهوإلفا،لهوسأكون،النصيبذلكسيرثالغالب"إن)11(

فسيسكنُ،الناسمعاللهمسكنهوذا:يقولالعَزشمنجهيزاصوتا"وسمعت)12(

"إ.معهم)اللهُسيكونوهوشُعوبَهسيكونونوهممعهم

,or)بلّورفي".يشبكحجرحجرأكرمشبهولمعانهااللهمجد"لها:اا:21الرؤيا

اثنا=الأبوابوعلىبابَاعشراثنالهاوكانوعالِعظيمسورلها"وكان:21:12

http://www.al-maktabeh.com



74

14(

يوحناالقدّيسرؤياسفرفيكتابيّةدراسة

علىيلبسالكاهنكان28:17-25)14(،الخروجسفروفي

عشر!.الاثنَيئإسرانيلبنيأسباطأسماءهيمكتوبةوأسماءملاكا-عشر

21:r\:ثلاثةالجنوبومنأبوابثلاثةالشمالومنأبوابثلاثةالشرق"من

إ.أبوابثلاثةالغربومنأبواب

الخروفرسلأسماءوعليهاأساسًاعشراثنالهكانالمدينة"وسور:21:14

عشرإ.الاثنَيئ

وأبوابهاالمدينةيقيسلكيذهبمنقصبةكانمعييتكلّمكانوالذي21:15:9

.aوأسوارها

المدينةفقاسالعرضبقدرطولهامربّعةموضوعةكانت"والمدينة::2116

إ.متساويةوالارتفاعوالعرضالطولغلوهألفعشراثنيمسافةبالقصبة

!.الملاكأيإنسانذراعذراغاوأربعينوأربعَامئةسورهاإوقاس::2117

يَثْبالأوّلالأساسكريمحجربكلّمزيّنةالمدينةسور"وأساسات::2191

ذبابيئ".زمرّدالرابعأبيضعقبقالثالثأزرقياقوتالفاني

زمرّدالثامنزبرجدالسابعأحمرعقيقالسادسعقيقيئجزعالخامس21:02:9

الثانيإسمانجونيعشرالحاديأخضرعقيقالعاشرأصفرياقوتالتاسعسلقيّ

جمشت".عشر

لؤلؤةمنكانالأبوابمنواحدكلّلؤلؤةعشرةاثنتابابَاعشر"والاثنا:21:21

شفّاف،.كزجاجنقيّذهبالمدينةوسوقواحدة

والخروفهوشيءكلْعلىالقادراللهالرقيلأنّهيكلأفيهاأرَ"ولم:21:22

هيكلها".

21:Yr:اللهمجديلانّفيهاليضيئاالقمرإلىولاالشمسإلىتجتاجلاإوالمدينة

سراجهاإ.والخروفأنارهاقد

بمجدهميجيثونايأرضوملوكبنورهاالمخلّصينشعوب"وتمشي24::21

إلبها".وكرامتهم

،.هناكيكونلانهارًاتغلقلن"وأبوابهـا25::2

21:Y1:إليهاإ.وكرامتهمالأممبمجد"ويجيئون

فيالمكتوبينإلاوكذئارجسَايصنعماولادنسشيءيدخلها"ولن21:27:

".الخروفحياةسفر

أحمرياقوتالأوّلالصفّ،الحجارةمنصفوفأربعة:مرصَّعةبحجارة"وزيّنها

الثالث=والصفّ،وماسولازوردبهوهانالثانيوالص!وزمرّد،أسفر
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ثلاثةشكلعلىومنتظمةكريمًا،حجرَاعشراثنَيئمنشارةَصدره

إسرائيلءقبائلمنقبيلةيمثّلحجروكلّ.صفوفأربعةحجارة

عشرةَاثنتَيئعلىالمؤلسّسةالجديدةإسرائيلأورشليمتمثّلوهنا

1(.رسولَا)ْعشرَواثنَيئقبيلة

الحملفالمسيح،الهيكلمنخاليةأورشليمستكون-

15(

ولتكن،ويشتوجزعزبوجدالرابعرالصفّ،وجمشتيمانوعقيق-شهنجوتيّ

ترصيعها".فيبذهبمحاطة

أورشليمالعظيمةالمدينةوأرانيعالِعظيمجبلإلىبالروحفحملني21:01:9

إ.اللهعندمنالسماءمننازلةالمقدّسة

بلّوريّ"،يشبكحجرحجرأكرمشبهولمعانهااللهمجدالها:21:11

اثناالأبوابوعلىبائاعشراثنالهاوكانوعالٍعظيمسورلها"وكان:21:12

عشر".الاثنَيئإسرائيلبنياسباطأسماءهيمكتوبةواسماءملاكَاعشر

21:Vr:ثلاثةالجنوبومنأبوابثلاثةالشمالومنأبوابثلاثةالشرقأمن

".أبوابثلاثةالغربومنأبواب

الخروفرسلأسماءوعليهاأساسًاعشراثنالهكانالمدينة"وسور:2114:

عشرإ.الاثني

المدينةيقيسلكيذهبمنقصبةمعهكانمعييتكلّمكان"والذي:21:15

وأسوارها".وأبوابها

المدينةفقاسالعرضبقدرطولهامربّعةموضوعةكانت"والمدينة:21:16

".متساويةوالارتفاعوالعرضالطولغلوةألفعشراثنيمسافةبالقصبة

11.الملاكأيإنسانذراعذراغاوأربعينوأربغامئةسورهاوقاس21:17:9

نقيّأ.زجاجشبهنقيئذهبوالمدينةيشسبمنسورهابناءلىوكان::2118

يشبالأوّلالأساسكريمحجربكلّمزيّنةالمديفةسور"وأساسات::2191

ذبابيئ".زمزدالرابعأبيضعقيقالثالثأزرقياقوتالثاني

زمرّدالثامنزبرجدالسابعأحمرعقيقالسادسعقيقيّجزعالخاص2:02:9

الثانيإسمانجونيّعشرالحاديأخضرعقيقالعاشرأصفرياقوتالتاسعسلقيّ

جمشتإ.عشر

لؤلؤةمنكانالأبوابمنواحدكللؤلؤةعشرةاث!ابابًاعشرإوالاثنا:21:21

شفّاف".كزجاجنقيّذهبالمدينةوسوقواحدة
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الهيكلمنبدلًاوسطهايحلّالأمواتبينمنقامالذيالمذبوح

مدينةأورشليمفأصبحم!عليها،بنورهسطعاللّهمجدإنّالعتيد.

الحملهوالساطعفنورهاقمر،أوشمسإلىحاجةفيتعدلم

22()16(.:21)الرؤيا

مستمتعينيسيرونفهم،الأمملجميعمفتوحةوالمدينة

ها.بنور

مناليهودموقفعنمتعمّد،بشكلالرؤيا،سفريبتعدوهنا

اللّهلأنّ،أورشليمهيكلوساطةعنالاستغناءيتمّكما.الأمم

يراهاكما،الكنيسةإنّ.أورشليموسطمباشربشكلحاضرنفسه

السماويّةاللّهلمدينةعلامةهيالرؤيا،سفرمؤلّفيوحنّا

العالمفيموجودةالكنيسةاللّه،مدينةغرارفعلى،الجديدة

منيحضرونالمجوسرأينا،وكما.البشرلجميعمفتوحةلتكون

كتاببدايةفي،لحمبيتمغارةفيللربّليسجدواالوثنيّةالبلاد

الجديدالعهديختمالذيالرؤياسفرفيهنانرىالجديد.العهد

)أشعياالمقدّسةالمدينةإلىلتحجّتصعدبكاملهاأُمَمًا

هـ6:3()17(.

الشعبإلىالانتماءيزول!الجديدةأورشليمفيأنّكما

عبادةعنيعبّرلسُلوكٍفيهامجالفلالدخولها.اليهوديّ

.الشيطان

حيث"،الحياة"نهرمنهايخرجالتيالسماويّةأورشليم-

الوثنيّين.تشفيأوراقًاالحياةشجرةتعطى

الحمَل".وكذلل!،هيكلهاهوالقديرالإلهالربّلأنهيكلًا،فيهاأرَ"ولم)16(

إشراقك،.ضياءفيوالملوكنوردًفيالأمم"فتسيُر)17(
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فهو،الأصليّةالجنّةإلىالدائريّالرجوعالرائييوحنّايُعلنلا

A:التكوينسفرتقليدالتقليد:مننوعَيْنبينيخلط Y-اه(OA،)

عنيتحدّثالذي)91(حزقيالعنهيعبّرالذيالأنبياءوتقليد

A1(

91(

وأنبت.جبلهالذيالإنسانهناكوجعلشرقًاعدنفيجثةالالهالربّ"وغرس

فيالحياةوشجرةالمأكلوطيّبةالمنظرحسنةشجرةكلّالأرضمنالإلهالربّ

الجنهفيسقيعدنمنيخرجنهزوكانوالشز.الخيرمعرفةوشجرةالجئةوسط

(1.فروعأربعةفيصيريتشعّبهناكومن

نحوالبيتعتبةتحتمنتخرجبمياهواذاالبيتمدخلإلىأرجعني"ثيمّ:ا:47

الأيمنالبيتجانبتحتمننازلةوالمياهالمشرقنحوالبيتوجهلأنالمشرق

".المذبحجنوبعن

إلىخارجمنالطريقفيبيودارالشمالبابطريقمنأخرجني"ثئم:47:2

الجانبمنجاريةبمياهواذاالمشرقنحويتّجهالذيالطريقمنالخارجيّالباب

لأ."الأيمن

وعبرنيذراعألفقاسبيدهوالخيطالمشرقنحوالرجلخروج)وعند:47:3

الكعبَنين".إلىوالمياهالمياهفي

وعبرنيألفَاقاسثمّالركبتَئنإلىوالمياهالمياهفيوغبرنيألفَاقاس"ثمّ:47:4

".الوسطإلىوالمياه

سئاحةمياهًاكانتالمياهلأنّعبورهأستطعلمبنهروإذاألفَاقاس"ثمّ:ه:47

يُعبَرلما.لاونهرًا

النهر،.شاطئإلىوأرجعنىبيذهبثماَدم؟ابنياأرأيتلي"وقال:47:6

ومنهنامنجذاكثيرةأشجارالنهرشاطئعلىإذارجوعي"وعند:47:7

إ.هناك

العربئةإلىوتنزلالشرقيّةالدالْرةإلىخارجةالمياههذه:لي"وقال:47:8

البحر".إلىوتذهب

السمكويكونتحياالنهر.يأتيحيثماتدبّحيّةنفسكلّأنّ"ويكون::479

11.إليهالنهريأتيماكلّويحيافتشفيهناكإلىتأتيالمياههذهلأنّجدُّاكثيرَا

فيكون،عجلايمعينإلىجَدْيَعينمنعليهواقفينالصيّادون!ويكون:47:01

جذالما.كثيزاالعظيمالبحركسمكأنواعهعلىسمكهمويكونالشباكلبسط

".للملحتجعلتشفىفلاوبركهغمقاتهإأمّا:اا:47

لا=للأكلشجركلّهناكومنهنامنشاطئهعلىينبتالنهر"وعلى::4712
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منمباشرةينبعالذيالحيّالماءأمّااكتمالًا،بصفتهاأورشليم

يوحنّاعلىعزيزموضوعفهوالصليبعلىالمطعونؤالمسيحاللّه

2(.7:37())يوحنّا

المؤمنينلدىتتدفّقُوالمسيحاللّهمصدرُهاالتيالمياهوهذه

إلىيشيرفإنّهالحياةشجرةورقةبواسطةالوثنيّينشفاءأمّا.بوفرة

الكنيسةتَعتبرالتيالسماويّةفالمدينة.الأليميوحنّاكنيسةواقع

داخليجريالحيّالماءأنّتعلنفإنّهالهاانعكاسًاالأرضيّة

ولديهم،بالمسيحالمؤمنونعليهفيحصلالمسيحيّة،الجماعة

خلالمنعليهالحصوليمكنوالشفاء.إليهالوصول!علىالقدرة

وحسباليهودإلىوليسالجميعإلىمقدّموهو.الجماعةهذه

()21(.r-ه:23)الرؤيا

حيث37:2)22(حزقيالفيجاءماقراءةنعيدأنهنانرى

الماءفيهالذيالنهرأنّويبيّن،الأزمنةآخرهيكلالنبيّيصف

،الآلامإنجيلوفيالأيمَن.الهيكلجانبمنيجريالحيّ

المسيحجنبمنيخرجالذيالماءعنالإنجيليّيوحنّايتحدّث

الأيمن.المصلوب

)02(

)21(

)22(

ويكونسنلمقدسخارجةمياههلأنيبكرشهركلّ.ثمرهينقطعولاورقه-يذبل

للدواءإ.وورقهللأكلؤ!ره

"إن:قالصوتهورفعيسوعوقف،أيّامهأعغوهوالعيد،منيومآخرإوفي

إليّ".فليُقبلأحدعطش

يخدمونه،وبيدهفيهايكونوالخروفاللهوعرشبعدمافيمالعنةتكون"ولا

إلىيحتاجونولاهناكليليكونولا،جباههمعلىواسمهوجههسينظرونوهم

،.الآبدينأبدإلىسيملكونوهمعلبهمينيرالإلهالرثلأنشمسنورأوسِراج

يابسةبهاوإذا،السهلوجهوعلىجدُّاكثيرةهيفإذا،حولهامنعليها"وأمرَّني

جدا".
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الحياةفشجرة،الخصوبةيجلبالجنّةمنالاَتيالماءهذاإنّ

التيالأسرارغرارعلى،السنةفيمحصولَاعشراثنَيئتحمل

ليعطيالمؤمنينيغذّيمَنالمجروحالمسيحجنبمنولدت

.وفيرةثمارًا

الحيّةوعلىالأرضعلى"لعنة"المدينةهذهفييكونلن

.o""ا:41)زكريا

وحدهوعبادتهاللّهشخصفيالتأمّلإلىتؤدّيالجديدةالحياة

.3()24(:22)الرؤ"دافقط

وفيهماالينبوعهما.متَّحدَثنوالابنالاَبلناالرؤياسفريظهر

هذا.المُحييللماءمصدرًامجّانَا،لناوُهِبَتْالتيالإلهيّةالبنوّة

الحياةينبوعإلى،اللهإلىنتوجّهويجعلناشبابنايجدّدالماء

2(.15()ْ:22)الرؤياقريبًا"سأجيء"نعم:الحقيقيئ

ابنمجيءبسببمضطربةالكنيسةنرىالرؤيا،سفربدايةفي

متَّحدَيْنوالابنالاَبنكتشفالرؤىهذهكلّنهايةوفي.الإنسان

ينادي،والكنيسةالمسيح،والزوجةالزوجمنفصلَيْن.غير

الاَخر.أحدهما

الدعوةعلىيردّ"نعم"وجوابه،قريبمجيئهاْنّيسوعوبؤكّد

الطقسيّة.اجتماعاتهاإطارفيالكنيسةمنالمرفوعةالحارّة

وحينماعميق.بإيمانٍ"آمين"بقولهاالمسيحَالكنيسةُتُجاوبُ

إ.بالأمنأورشليمفتسكنبعد،منتحريميكونُولا،فيهاأويسكنون)23(

وسيعبده،المدينةفيسيكونوالحمَلاللهوعرش،الاَنبعدلعنٌيكون"ولن)24(

!.عبادُه

قدالوقتلأنّ،الكتابهذافيالتيالنبوّيةالأقوالتكتُم"لا:ليوقالة)25(

."اقترب
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يأتيوحينما.الفهانشعبهإليهيرفعُالسماء،فيالحمليملك

للقائه.الزوجةتُسرعُ،السحابعلىالزوج

مننازلة،مقدّسةمدينةإلىمتحوّلةبكنيسةالرؤياسفروينتهي

نهائيًّا.يُقيماللّهوفيها،الأرضعلى،اللّهعندمنالسماء
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